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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  กําหนดรายละเอียด  หลักเกณฑ  และวิธีการขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญและ 
การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๔  (๑)  (๒)  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๙  
และขอ  ๒๐  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  การขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญ  และ
การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  
๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๐  (๑)  และ  (๔)  
มาตรา  ๓๖  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศกําหนด
รายละเอียด  หลักเกณฑ  และวิธีการขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  กําหนดรายละเอียด  หลักเกณฑ  และวิธีการข้ึนทะเบียน

วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๑ 
(๒) ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  กําหนดรายละเอียด  หลักเกณฑ  และวิธีการขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  
๒๕๔๘ 

(๓) ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  กําหนดรายละเอียด  หลักเกณฑ  และวิธีการข้ึนทะเบียน
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  
๒๕๔๙ 

(๔) ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เ ร่ือง  การกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลอง
ประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๓๙ 
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(๕) ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เ ร่ือง  การกําหนดแผนการทดลองและการรายงาน 
ผลการทดลองพิษตกคางวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้หมายความวาวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓   
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุ 
อันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ซ่ึงอยูนอกรายชื่อของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ออกตามความในมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซ่ึงวัตถุอันตรายใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย
ตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑  พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาวครบชุด  แมวาจะเปน
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่มีสารออกฤทธิ์และจากโรงงานผลิตเดียวกันกับที่เคยไดรับการขึ้นทะเบียน
แลวก็ตาม  ตอพนักงานเจาหนาที่ฝายวัตถุมีพิษ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

ในกรณีการย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  มีขอมูลที่เปนความลับทางการคาตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ใหผูย่ืนคําขอแจงขอมูลดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบดวย 

ขอ ๔ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหมี  ๓  ข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 
ข้ันตอนที่  ๑  การทดลองเบื้องตน  เพื่อทราบประสิทธิภาพ  ขอมูลพิษเฉียบพลันและพิษตกคาง  

โดยใหผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายจํานวนจํากัด  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกคาง
ตามแตกรณี 

ข้ันตอนที่  ๒  การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิตการใชและทราบขอมูลพิษระยะปานกลาง   
พิษเร้ือรังที่เกี่ยวกับการทําใหตัวออนผิดปกติ  ผลตอการสืบพันธุ  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม   
พิษตอระบบประสาท  การทําใหเกิดเนื้องอกและมะเร็ง  (ถามี)  และพิษตกคาง  โดยใหผลิตหรือนําเขา
ตัวอยางวัตถุอันตรายจํานวนจํากัดเพื่อนํามาสาธิตการใชในพื้นที่ที่กําหนด 

ข้ันตอนที่  ๓  การประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  โดยประเมินผล 

การทดลองและขอมูลตาง ๆ  เพื่อทราบประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยตอมนุษย  และส่ิงแวดลอม  

เพียงพอตอการใช  ซ่ึงรวมทั้งพิษเร้ือรังระยะยาว  (๒  ป)  ตอสัตวทดลอง 

ผูขอข้ึนทะเบียนอาจไมตองขอข้ึนทะเบียนข้ันตอนที่  ๒  การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิต   

การใชไดในกรณีที่มีขอมูลตามขั้นตอนที่  ๓  การประเมินผลข้ันสุดทาย  เพื่อรับข้ึนทะเบียนวัตถุ

อันตรายครบถวน 
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ขอ ๕ ในการดําเนินการตามขั้นตอนที่   ๑  การทดลองเบื้องตน  ผู ย่ืนขอข้ึนทะเบียน 

วัตถุอันตรายตองย่ืนเอกสารทางวิชาการ  ดังนี้ 

(๑) แผนการทดลองประสิทธิภาพ  จํานวน   ๖  ชุด  ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 

การทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่แนบทายประกาศนี้  เวนแตมีผลการทดลอง

ประสิทธิภาพที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตราย 

ทางการเกษตรที่มีระยะเวลา  ไมเกิน  ๕  ป   

(๒) แผนการทดลองพิษตกคาง  จํานวน  ๖  ชุด  ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการทดลอง

พิษตกคางวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่แนบทายประกาศนี้  เวนแตมีผลการทดลองพิษตกคางที่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการทดลองพิษตกคางวัตถุอันตรายทางการเกษตร  หรือผลการ

ทดลองพิษตกคางในประเทศที่ได ดําเนินการตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่ เปนที่ยอมรับ   

หรือเผยแพรในเอกสารทางวิชาการที่สามารถอางอิงไดในพืช  หรือกลุมพืชที่มีการใชที่ เหมือน 

หรือใกลเคียงกัน   

(๓) เอกสารรายงานผลการวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตราย 

(๔) รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายที่แนบทายประกาศนี้ 

กรณีที่เปนสารเคมีสังเคราะหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตองย่ืนเอกสารทางวิชาการ  ตามขอ  ๑  

ขอ  ๒  ขอ  ๓  และขอ  ๔  ของรายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้ 

โดยกําหนดใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเขมขนและผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ตองไดมาจาก

หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน  GLP  (Good  Laboratory  Practice)  ตามมาตรฐาน  OECD  

อันเปนมาตรฐานสากล  ใบทะเบียนผลิตของวัตถุอันตรายที่ขอข้ึนทะเบียน  และใบอนุญาตผลิตของ

โรงงานในประเทศที่เปนแหลงผลิต  เอกสารทั้งหมดตองผานการรับรองจากหนวยงานราชการตัวแทน

ของประเทศโดยตองเปนลักษณะเอกสารระหวางประเทศ 

กรณีที่เปนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช  ผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตองย่ืนเอกสารทางวิชาการ 

ตามขอ  ๕  ของรายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้   

กรณีที่ เปนสารสกัดจากพืชหรือผลิตภัณฑจากชิ้นสวนพืช  ผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย   

ตองย่ืนเอกสารทางวิชาการตามขอ  ๖  ของรายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทาย

ประกาศนี้   
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กรณีที่เปนสารประเภทฟโรโมน  (Pheromone)  ผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตองย่ืนเอกสาร

ทางวิชาการตามขอ  ๗  ของรายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารตามขอ  ๓  และ   

ขอ  ๕  แลว  ใหแจงผลข้ันตนใหทราบภายใน  ๑๐  วันทําการนับแตวันที่ไดรับเอกสาร  โดยให

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานไมครบถวนหรือไมถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่ยกเลิก 

คําขอข้ึนทะเบียนและแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบพรอมดวยเหตุผล   

(๒) ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานครบถวนถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดปริมาณ 

ของวตัถุอันตรายที่จะผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักร  วิธีการควบคุม  การใชวัตถุอันตรายที่จะนํามาใช

ในการทดลอง  กําหนดขอหามนําผลิตผลที่ไดจากการทดลองไปใชหรือบริโภค  การสงมอบหรือทําลาย

วัตถุอันตรายที่เหลือจากการทดลอง  กําหนดระยะเวลาในการสงรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ  

และแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบ  สําหรับตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตรายใหแบงเปน  ๓  สวน  คือ 

 สวนที่   ๑  เพื่ อวิ เคราะห ตามขอกํ าหนดของวัตถุอันตราย  ที่ห องปฏิบั ติการของ 

กรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ 

 สวนที่  ๒  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 

 สวนที่  ๓  เพื่อทดสอบพิษตกคาง 

 ทั้งนี้ตัวอยางทั้งหมด  ใหสงที่หองปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร   

(๓) การวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตราย  ดําเนินการวิเคราะหตัวอยางวัตถุอันตราย 

ในสวนที่  ๑  ใหแลวเสร็จภายใน  ๔๕  วัน  เมื่อผลวิเคราะหในสวนที่  ๑ไดเกณฑตรงตามมาตรฐานแลว  

ใหนําตัวอยางในสวนที่  ๒  และหรือ  ๓  ไปทดลองประสิทธิภาพ  และหรือ  ทดลองพิษตกคางของวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร   

(๔) การพิจารณาแผนการทดลองประสิทธิภาพ  และหรือแผนการทดลองพิษตกคางของวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร   ใหหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ รับผิดชอบ  หรือหนวยงานที่   

กรมวิชาการเกษตรมอบหมายพิจารณาใหทราบผลภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับขอมูลจากสํานัก

ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   
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 หากแผนการทดลองประสิทธิภาพ  และหรือแผนการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตราย 
ทางการเกษตรไมผานความเห็นชอบ  พนักงานเจาหนาที่ตองแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนแกไขปรับปรุง   
ใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วันทําการ   

 การเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการทดลองประสิทธิภาพ  และหรือแผนการทดลองพิษตกคาง 
ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ใหแจงความประสงคเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่  พรอมทั้ง   
สงแผนการทดลองฉบับเดิม  และฉบับแกไขใหหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ รับผิดชอบ   
หรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย  ดําเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและระยะเวลา
ของการพิจารณาแผนการทดลอง 

(๕) การพิจารณารายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตามขอ  ๕   
 ใหหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตร

มอบหมายพิจารณาใหทราบผลภายใน  ๙๐  วันนับแตวันที่ไดรับขอมูลจากสํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร   

 หากไมเห็นชอบหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมใหแจงผูขอข้ึนทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการ
แกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง   

 การแกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมในคร้ังที่สอง  ใหหนวยงานของกรมวิชาการเกษตร   
ที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย  พิจารณาใหทราบผลภายใน  ๙๐  วันและ
แจงใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการแกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน  ๑๘๐  วัน  
นับแตวันที่ไดรับแจง   

 การแกหรือสงขอมูลเพิ่มเติมทําไดไมเกินสองคร้ัง   
(๖) หากขอ  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ผานความเห็นชอบ  ใหหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตร

มอบหมายใหทําการทดลองดําเนินการทดลอง   
(๗) เมื่อการทดลองสิ้นสุดลงใหหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายใหทําการทดลอง 

สงรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ   และหรือพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
พรอมขอความที่ขอระบุในฉลากที่ไดรับความเห็นชอบแลวตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การกําหนดแผนและรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร  และตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขการกําหนดแผนการทดลองและรายงานผลการทดลองพิษตกคางวัตถุอันตราย 
ทางการเกษตร  ภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาสําหรับการทดลองเบื้องตน 
ที่ฝายวัตถุมีพิษ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   
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ผลการทดลองประสิทธิภาพจะมีอายุใชการไดภายในเวลาไมเกิน  ๕  ป  นับแตวันที่ไดรับ 

ผลการทดลองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ผลการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกคางใหเปนของผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเทานั้น   

จะอนุญาตใหผูอื่นนําไปใชอีกไมได   

ขอ ๗ ในกรณีที่การทดลองตามขั้นตอนที่  ๑  การทดลองเบื้องตน  จําเปนตองผลิตหรือ

นําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตราย

อยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุ

อันตรายย่ืนคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตราย  ตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑๒  ตอพนักงาน

เจาหนาที่  พรอมแผนการทดลองประสิทธิภาพ  ๑  ชุด 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นควรอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาต 

ผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑๓  หรือ  ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย  

ตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑๔  แลวแตกรณี   

การอนุญาตใหอนุญาตไดเปนรายคร้ัง   

ใหผูไดรับอนุญาตตามวรรคสอง  ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น 

ขอ ๘ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขามาเพื่อทดลอง  ตองแสดง

ฉลากไวที่หีบหอหรือภาชนะบรรจุ  และมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทยซึ่งอยางนอยมีขอความดังตอไปนี้  

ใหเห็นไดชัดเจน 

(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ 

(๒) ชื่อสามัญตามระบบ  ISO  (ถามี)  หรือชื่อสามัญในระบบอื่น  ๆ 

(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของสารสําคัญในกรณีที่เปนสารเคมีใหระบุชื่อทางเคมีตามระบบ  IUPAC 

(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ 

(๕) ประเภทการใช 

(๖) คําเตือน 

(๗) ผูผลิตและแหลงผลิต 

(๘) ขอความวา  “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชเฉพาะการทดลองที่กําหนดเทานั้น” 
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ขอ ๙ ในกรณีที่ผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายมีความประสงคจะดําเนินการในขั้นตอนที่  ๒  

การทดลองใชชั่วคราว  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายดําเนินการย่ืนเอกสารทางวิชาการรายการขอมูล

เพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายซึ่งมีรายละเอียดตามขอ  ๒  ของรายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุ

อันตรายแนบทายประกาศนี้  จํานวน  ๖  ชุด  แจงสถานที่จะทําการทดลองใชชั่วคราวและแผนการ

ทดลองใชชั่วคราว  ตอพนักงานเจาหนาที่ฝายวัตถุมีพิษ   สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   

กรมวิชาการเกษตร 

ขอ ๑๐ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเอกสารทางวิชาการ  สถานที่  และแผนการทดลองใช

ชั่วคราวตามขอ  ๙  ตามหลักเกณฑของกรมวิชาการเกษตรแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดปริมาณ

ตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักร  วิธีการควบคุมการใชวัตถุอันตราย 

ที่นํามาใชในการทดลองใชชั่วคราว  การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับรายการและจํานวนของวัตถุอันตรายที่ผลิต

หรือนําเขา  ปริมาณการใชและปริมาณวัตถุอันตรายที่เหลือจากการทดลอง  พรอมทั้งรายชื่อผูทดลอง  

การใช  สถานที่ที่จะทดลองใชวัตถุอันตราย  กําหนดการใชผลิตผลที่ไดจากการทดลอง  การสงมอบหรือ

ทําลายวัตถุอันตรายที่เหลือจากการทดลอง  กําหนดระยะเวลาในการแจงผลการทดลองใชชั่วคราว  

กําหนดการเยียวยาแกผูไดรับความเสียหายจากการทดลองใชชั่วคราว  และแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุ

อันตรายทราบ 

เมื่อไดผลการทดลองใชชั่วคราวหรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสําหรับการใชชั่วคราวตามที่

พนักงานเจาหนาที่ กําหนดแลว   ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายแจงใหพนักงานเจาหนาที่ 

ของหนวยงานกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายทราบ   

ขอ ๑๑ ในกรณีที่การทดลองใชชั่วคราวตามขั้นตอนที่  ๒  จําเปนตองผลิตหรือนําเขามา 

ซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อการทดลองใชชั่วคราว  หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่น  เพื่อใช 

ในการผลิตวัตถุอันตรายเพื่อการทดลองใชชั่วคราว  ใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขามาเพื่อการทดลองตองแสดง

ฉลากไวที่หีบหอหรือภาชนะบรรจุ  และมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทย  ซ่ึงอยางนอยมีขอความดังตอไปนี้

ใหเห็นไดชัดเจน 

(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ 

(๒) ชื่อสามัญตามระบบ  ISO  (ถามี)  หรือชื่อสามัญในระบบอื่น  ๆ 
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(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของสารสําคัญ  ในกรณีที่เปนสารเคมีใหระบุชื่อทางเคมีตาม  ระบบ  IUPAC 
(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ 
(๕) ชื่อและที่ต้ังของที่ทําการของผูขอข้ึนทะเบียน 
(๖) ชื่อเจาของผลิตภัณฑในกรณีที่ผูขอข้ึนทะเบียนมิไดเปนเจาของผลิตภัณฑ 
(๗) ขนาดบรรจุ 
(๘) ขอความเกี่ยวกับประโยชน  วิธีใช  วิธีเก็บรักษาพรอมคําเตือน  อาการเกิดพิษ  การแกพิษ

เบื้องตน  และคําแนะนําใหรีบสงผูปวยไปพบแพทยพรอมดวยฉลาก  หรือหีบหอหรือภาชนะบรรจุ 
(๙) ขอความวา  “หามขาย” 

(๑๐) ขอความวา  “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชเฉพาะการทดลองใชชั่วคราวในพื้นที่ที่กําหนด” 
ขอ ๑๓ ใหผูมีรายชื่อเปนผูทดลองใชชั่วคราวตามบัญชีที่เสนอตอพนักงานเจาหนาที่ไดรับ

ยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครอง 
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูขอข้ึนทะเบียนไดดําเนินการตามขั้นตอนที่  ๑  การทดลองเบื้องตน  และ

ข้ันตอนที่  ๒  การทดลองใชชั่วคราว  และมีความประสงคที่จะขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ย่ืนเอกสารทางวิชาการ  ซ่ึงมีรายละเอียดตามขอ  ๓  ของรายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียน
วัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้  จํานวน  ๖  ชุด  หนวยงานของกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายจะพิจารณาใหทราบผลภายใน  ๑  ป  นับแตวันที่ไดรับขอมูล
จากสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   

 หากไมเห็นชอบหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมใหแจงผูขอข้ึนทะเบียนทราบ  เพื่อดําเนินการ
แกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง   

 การแกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมในคร้ังที่สอง  ใหหนวยงานของกรมวิชาการเกษตร   

ที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายพิจารณาใหทราบผลภายใน  ๙๐  วัน  และ

แจงใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการแกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน  ๑๘๐  วัน  

นับแตวันที่ไดรับแจง   

 การแกหรือสงขอมูลเพิ่มเติมทําไดไมเกินสองคร้ัง 

(๒) สงรายงานผลวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตรายตามขอกําหนดของวัตถุอันตราย  

จากหองปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ   



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 

(๓) สงตัวอยางหีบหอหรือภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอ  หรือ
ภาชนะบรรจุ 

ขอ ๑๕ การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เปนสารผสม  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย
ปฏิบัติเชนเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่มีวัตถุอันตรายชนิดเดียว  โดยผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุ
อันตรายตองสงเอกสารทางวิชาการของวัตถุอันตรายที่ เปนสารผสมของสวนประกอบแตละชนิด 
และเอกสารทางวิชาการของวัตถุอันตรายที่เปนสารผสม  ซ่ึงมีรายละเอียดตามขอ  ๔  ของรายการขอมูล
เพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้  จํานวน  ๖  ชุด 

ขอ ๑๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาประเมินผลในขั้นการทดลองเบื้องตน  และผลการ
ทดลองใชชั่วคราว  เอกสารทางวิชาการ  รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  ผลการ
วิเคราะหตามขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑวัตถุอันตราย  ลักษณะหีบหอหรือภาชนะบรรจุแลว  
พนักงานเจาหนาที่จะนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร
พิจารณาประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับข้ึนทะเบียน  ภายใน  ๖๐  วัน  ถาเห็นควรใหข้ึนทะเบียนวัตถุ
อันตรายใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๒ 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุใชไดหกป  นับแต วันที่ออกใบสําคัญ 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

ขอ ๑๗ หากผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประสงคจะขอแกไข  เปลี่ยนแปลง
รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน  
วัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑๕  ที่ฝายวัตถุมีพิษ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   
เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร  หากอนุญาต 
ใหแกไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ตองแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ  ทั้งนี้เวนแต
รายการที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรไดมีมติยกเวนไว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  
วอ./กษ./กวก.  ๓  ตอพนักงานเจาหนาที่ฝายวัตถุมีพิษ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการ
เกษตร  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  กอนที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ   

ในการพิจารณาคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการในการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  
การขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ
เกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  มาบังคับใชโดยอนุโลม 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 

ขอ ๑๙ การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหกระทําโดยแสดงไว
ดานหลังใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  หรือจะออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
ใหใหมก็ได 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 
การทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน 
การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

---------------------------------- 

เพ่ือใหการกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดรายละเอียดดังนี้ 

หมวด  ๑ 
การกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ในขั้นการทดลองเบื้องตน 
ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตนใหยื่นคําขออนุญาต 

ทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน แนบทายหลักเกณฑนี้  พรอมแผนการ
ทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย จํานวน ๖ ชุด ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ฝายวัตถุมีพิษ สํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร  กอนเริ่มการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายไมนอยกวา ๓ เดือน 

ขอ ๒  แผนการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายที่ใชในการกําจัดแมลงหรือปองกันกําจัด
โรคพืชหรือกําจัดวัชพืช หรือควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใหระบุเรื่องตอไปนี้ตามประเภทของการใชวัตถุ
อันตรายตามชนิดพืชท่ีใชในการทดลอง 

 (๑)  สภาพการทดลอง ใหระบุชนิดพืช ศัตรูพืช สถานที่ ฤดู การวางแผนการทดลอง
จํานวนซํ้า ขนาดแปลงยอย ระยะปลูก การใสปุย และขอมูลอ่ืนๆ ตามที่ระบุใน  “ คําแนะนําในการจัดทําแผนการ
ทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ”  ท่ีกรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น 

 (๒)  กรรมวิธีการใช ใหระบุอัตราและปริมาณของวัตถุอันตรายที่ใชในการทดลอง ชนิด
ของวัตถุอันตรายที่ใชเปรียบเทียบวิธีการใชวัตถุอันตรายมีตนหรือแปลงท่ีไมใชวัตถุอันตรายเปนตนหรือแปลง
เปรียบเทียบ กรรมวิธีการทดลอง และขอมูลอ่ืนๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือ  “คําแนะนําในการจัดทําแผนการ
ทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ท่ีกรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น 

 (๓)  วิธีการเก็บขอมูลการทดลอง ใหบันทึกปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ 
ความเปล่ียนแปลงอยางเฉียบพลันของสภาพดินฟาอากาศระหวางการทดลอง การตรวจนับแมลง ผลกระทบตอ
พืช ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม วิธีการประเมินโรค การตรวจนับจํานวนและชนิดของวัชพืช น้ําหนักแหงของ
วัชพืช การตอบสนองของพืชตอสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีใชและขอมูลอ่ืนๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือ 
“คําแนะนําในการจัดทําแผนการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ท่ีกรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น  



 ๒

 ขอ ๓ เม่ือการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายส้ินสุดลง ใหหนวยงานที่กรมวิชาการ
เกษตรมอบหมายใหทําการทดลองประสิทธิภาพ รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายตามแบบ
รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทายหลักเกณฑนี้ภายใน ๖  เดือน นับตั้งแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน และใหสงรายงานผล
การทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายดังกลาวตอพนักงานเจาหนาท่ีและสถานที่ตามที่ระบุไวในขอ ๑ 

หมวด ๒ 
การกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย 

ในขั้นการทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิตการใช 
ขอ ๔  ผูใดประสงคจะขอทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายในขั้นทดลองใชช่ัวคราวใหแจง

เปนหนังสือพรอมสงแผนการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย จํานวน ๖ ชุด ตอพนักงานเจาหนาท่ี 
และสถานที่ตามระบุไวในขอ ๑ กอนเริ่มการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายไมนอยกวา ๓  เดือน 

ขอ ๕  แผนการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายทุกประเภทของการใชวัตถุอันตราย 
ใหระบุในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) ผูวางแผนดําเนินการ ใหระบุช่ือและสถานที่ทําการของผูรับผิดชอบ 
(๒) หนวยงานราชการที่ควบคุม ใหระบุช่ือและหนวยงานของผูควบคุมการทดลอง 
(๓) วัตถุประสงคใหระบุวัตถุประสงคของการทดลองใชช่ัวคราว 
(๔) สถานที่และพ้ืนท่ีทดลองใชช่ัวคราว ใหระบุสถานที่และพ้ืนท่ีท่ีจะทําการทดลองให 

 ชัดเจนพรอมแผนที่แสดงสถานที่ทดลอง ช่ือและที่อยูของเกษตรกร 
(๕) ปริมาณวัตถุอันตรายที่จะใชในการทดลองใชช่ัวคราว 
(๖) ระยะเวลาที่ดําเนินการทดลองใหระบุวันท่ีเริ่มตนและส้ินสุดการทดลองใหชัดเจนซ่ึง 

 ไมควรเกิน ๒ ป หรือ ๒ ฤดูปลูก 
(๗) พืช ใหระบุช่ือและพันธุพืชท่ีจะใชทดลองใชช่ัวคราว  ซ่ึงจะตองเปนพืชชนิดเดียวกัน 

 กับท่ีใชในการทดลองเบื้องตน 
(๘) ช่ือศัตรูพืชและเชื้อสาเหตุ กรณีศัตรูพืชท่ัว ๆ  ไป ใหระบุช่ือศัตรูพืช กรณีเปนเช้ือสาเหตุ 

 โรคพืชในระบุช่ือวิทยาศาสตร 
(๙) กรรมวิธี ใหระบุวิธีการดําเนินการทดลองและควรมีแปลงของเกษตรกรเปรียบเทียบ 
(๑๐) การวางแผน ใหระบุแผนการดําเนินงานซ่ึงแสดงถึงจํานวนซํ้า ความกวาง ความยาว 

 หรือพ้ืนท่ีของแปลงทดลอง 
(๑๑) แผนการทดลอง ใหระบุแผนการทดลองทางสถิติ (ถามี) 
(๑๒) การดําเนินการ ใหระบุการเตรียมแปลง การกําจัดวัชพืช วิธีการใชวัตถุอันตรายเวลา 

 เก็บเกี่ยว เปนตน 
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(๑๓)  วิธีการเก็บขอมูลของแปลงทดลองใชช่ัวคราวและแปลงเปรียบเทียบ ใหระบุปริมาณ 
   ศัตรูพืช  ผลกระทบของพืช  พืชหลักและพืชขางเคียง ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต ผลผลิต 
   ตอไร 

(๑๔)  การวิเคราะหขอมูล 
ขอ ๖   ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีใชในการทดลองใชช่ัวคราว 

(๑)   พ้ืนท่ีท่ีใชทดลองตองไมเกิน ๓ จังหวัด 
(๒)  พ้ืนท่ีท่ีใชทดลองในแตละจังหวัดไมต่ํากวา ๑% และตองไมเกิน ๓๐% ของพื้นท่ีท่ี 
         ศัตรูพืชระบาด 
(๓)  พ้ืนท่ีท่ีใชทดลองในแตละจังหวัดจะมีพ้ืนท่ีทดลองใชท่ีติดตอกันเกิน ๒ แหงไมได 

 ขอ ๗   เม่ือการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายส้ินสุดลง ใหผูขอทดลองประสิทธิภาพ
จัดทํารายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย ตามแบบทายหลักเกณฑนี้  ภายใน ๖ เดือน               
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายในขั้นทดลองใชช่ัวคราว และให                
สงรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายดังกลาวตอพนักงานเจาหนาท่ีและสถานที่ ตามที่ระบุ             
ไวในขอ ๑ 

  

หมวด ๓ 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ ๘  วัตถุอันตรายชนิดเขมขนซ่ึงเปนชนิดเดียวกับผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากผูผลิตและแหลง
ผลิตท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย ใหใชผลการทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ประกอบการขึ้นทะเบียนได 

ขอ ๙  วัตถุอันตรายท่ีผลิตหรือนําเขาเพ่ือการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงเปนชนิด
เดียวกับวัตถุอันตรายที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน และไดรับ
การขึ้นทะเบียนไวแลวกับประเทศที่จะเปนผูนําเขา ไมตองทําการทดลองประสิทธิภาพ แตตองนําใบขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาวมาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี 

ขอ ๑๐ กรมวิชาการเกษตรมอบหมายใหหนวยงานดังตอไปนี้  ทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุ
อันตราย  ประกอบดวย 

(๑) สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย 
(๒) สมาคมนักโรคพืชแหงประเทศไทย 
(๓) สมาคมวิทยาการวัชพืชแหงประเทศไทย 
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คําขออนุญาตทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน 
APPLICATION FOR PESTICDIE TRIAL IN TRIALS CLEARANCE 

 
1.  ช่ือทางการคาและ / หรือหมายเลขตามที่ผูผลิตกําหนด 
 (Trade name and/or code No.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ช่ือและที่อยูของผูขออนุญาต 
 (Name and address of applicant) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ช่ือและที่อยูของผูผลิตสารสําคัญ ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนผลิตและไดรับใบอนุญาตผลิตของโรงงานใน

ประเทศที่เปนแหลงผลิต 
(Name and address of manufacturer of active ingredient which has been registered and licensed in the 
country of production) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ช่ือสามัญ (ถามี) 
 (Common name, if any) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ช่ือทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือกลุมของสารเคมี 
 (UIPAC name of chemical group) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

6.  ประเภทของการใช เชน สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง ฯลฯ 
 (Use category e.g. herbicide, insecticide etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

7.  ชนิดและความเขมขนของสูตรสําเร็จรูป 
 (Type and concentration of formulation) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

8.  คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของสารสําคัญ 
 (Physical and chemical properties of active ingredient) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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9. รายละเอียดของขอบเขต จุดมุงหมายและสถานที่ทดลอง 
 (Scope and aim of experiments and location) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

10. ปริมาณสารเคมีท่ีตองการใช 
 (Quantity requested for trial) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

11. ความเปนพิษของสารเคมีตอสัตวทดลอง 
 (Toxicity to animals) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

12.  คําเตือน 
 (Precaution) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

13. การแกพิษเบื้องตน 
 (First aid treatment) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

14. วิธีการวิเคราะห 
 (Method of analysis) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

15. ผลิตภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง หากเคยไดรับการขึ้นทะเบียนตองแนบ
หลักฐานทางราชการประกอบดวย 

 (Countries where registration / clearance/ approval have been granted, if any.  Please submit 
registration certificate or other documents) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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16.  ในกรณีท่ีผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศอื่นแลว ใหสงคําแนะนําการใชประกอบดวย  
 (If the product has been registered in other countries,  summary of recommendation for use should be 

submitted) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

17.  ในกรณีท่ีผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศหรือตางประเทศแลวใหแนบตัวอยางฉลาก
ประกอบ จํานวน 2 ชุด 

 (If the product has been registered in Thailand or in the other countries, 2 copies of product label 
must be attached) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

18.  ขาพเจาขอสัญญาวาจะทําลายผลิตผลท่ีไดจากการทดลองครั้งนี้หรือปฏิบัติตามที่เจาหนาท่ีส่ัง 
 (I hereby agree that the yield from this trial will be destroyed or disposed of as recommended by the 

authorities) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ช่ือผูขออนุญาต ลายมือช่ือ ....................................................... 
  ตัวบรรจง ....................................................... 
ช่ือผูทดลอง ลายมือช่ือ ....................................................... 
  ตัวบรรจง ....................................................... 
ช่ือผูควบคุมการทดลอง ลายมือช่ือ ....................................................... 
  ตัวบรรจง ....................................................... 
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ความเห็นของผูควบคุมการทดลองของราชการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
  ลายมือชื่อ ....................................................... 
  ตัวบรรจง ....................................................... 
  ตําแหนง .......................................................... 
 
 

ความเห็นของผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
   
  ลายมือชื่อ ....................................................... 
  ตัวบรรจง ....................................................... 
         ตําแหนง .......................................................... 
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แบบรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 

ขั้นการทดลอง ............................................... 
 

ช่ือเรื่อง  ................................................................................................................................................... 
ผูดําเนินงาน  ............................................................................................................................................ 
ผูขอขึ้นทะเบียน  ...................................................................................................................................... 

บทคัดยอ 
.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
คํานํา 

.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค 
.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 
.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
วิธีการ 

.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
เวลาและสถานที่ที่ดําเนินงาน 

.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 
.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
คําขอบคุณ (ถามี) 

.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

เอกสารอางอิง (ถามี) 
.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
ภาคผนวก (ถามี) 

.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ขอความที่จะขออนุญาตระบุบนฉลาก 

ช่ือสามัญ........................................................................................................................................................... 
ช่ือการคา .......................................................................................................................................................... 
สารสําคัญ ......................................................................................................................................................... 
ผลิตภัณฑของ ................................................................................................................................................... 
ผูขอขึ้นทะเบียน................................................................................................................................................. 
ประโยชน ......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
วิธีใช ................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



หลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขการทดลองพิษตกคางของวตัถุอันตรายทางการเกษตร 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ และวิธกีารขึ้นทะเบียน 

การออกใบสําคญัและการตออายุใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผดิชอบ   
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

---------------------------------- 

  เพ่ือใหการกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดรายละเอียดดังนี้ 
  ขอ ๑   ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน ใหยื่นคําขอ
อนุญาตทําการทดลองสารพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อการขอขึ้นทะเบียน  แนบทาย
หลักเกณฑนี้ จํานวน ๖ ชุด ตอพนักงานเจาหนาท่ีฝายวัตถุมีพิษ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กอน
เริ่มการทดลองไมนอยกวา ๓ เดือน 
  ขอ ๒  การทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ใหรายละเอียดการทดลอง
เปนไป ตาม “คําแนะนําในการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ท่ีกรมวิชาการเกษตรจัดทํา
ขึ้น ดังนี้ 

(๑) สภาพการทดลอง ใหระบุชนิดพืช พันธุพืช สถานที่ทําแปลงทดลอง การวางแผนการ
ทดลอง จํานวนการทดลอง จํานวนซํ้า ขนาดแปลง ระยะปลูก การใสปุย และขอมูลอ่ืนๆ 

(๒) กรรมวิธีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใหระบุสูตรท่ีแนะนําใหใชกับพืชชนิดนั้นๆ 
วิธีการใช อัตราการใช จํานวนครั้ง ระยะเวลาท่ีใช การใชวัตถุมีพิษชนิดอ่ืน และขอมูล
อ่ืนๆ  

(๓)  วิธีการบันทึกขอมูลการทดลอง ใหระบุรายละเอียดตั้งแตเริ่มทําแปลงทดลอง จนสง
ตัวอยางถึงหองปฏิบัติการ ลงในแบบบันทึก   ซ่ึงมีรายละเอียดของขอมูลวัตถุอันตราย   
ทางการเกษตรที่ใช ช่ือสามัญ เปอรเซ็นตสารสําคัญ สูตร อัตราการใช  วิธีการพน ชนิด
และเลขที่การทดลอง สถานที่ทําการทดลอง ช่ือพืช พันธุพืช ช่ือผูรับผิดชอบ ชนิดของ
ศัตรูพืช สภาพดินฟาอากาศ วิธีการดูแลรักษาแปลงทดลอง และขอมูลอ่ืนๆ  

การศึกษาพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร และระยะเก็บเกี่ยวหลังการใชครั้ง
สุดทาย ใหสุมเก็บตัวอยางผลผลิตมาตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางที่ระยะ เวลาตางๆ ครั้งแรก 
หลังจากการฉีดพน ๒ ช่ัวโมง (ระยะ ๐ วัน) ครั้งท่ี ๒ หลังการฉีดพน ๑-๓ วัน และเก็บตัวอยางอีก ๔ ครั้ง เปน
อยางนอยท่ีระยะเวลาตางๆ ขึ้นกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดพืช วิธีการสุมตัวอยาง 
และขนาดของตัวอยางที่สุมเก็บจากแปลงทดลอง ใหปฏิบัติตาม   “คําแนะนําในการทดลองพิษตกคางของ
วัตถุอันตรายทางการเกษตร”  ท่ีกรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น 



 ๒ 

  ขอ ๓  เม่ือการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตรสิ้นสุดลง ใหหนวยงานที่
กรมวิชาการเกษตรมอบหมายใหทําการทดลองสารพิษตกคาง รายงานผลการทดลอง ตามแบบรายงานผลการ
ทดลองสารพิษตกคาง ทายหลักเกณฑนี้ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตวันครบกําหนดระยะเวลาการทดลอง และ
ใหสงรายงานผลการทดลองดังกลาวตอพนักงานเจาหนาท่ีและสถานที่ตามที่ระบุไวในขอ ๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
 

คําขออนุญาตทําการทดลองสารพษิตกคางของวัตถุอนัตรายทางการเกษตรเพือ่การขอขึ้นทะเบียน 
PESTICIDE RESIDUE TRIAL FOR REGISTRATION 

 
1. ช่ือการคา และ/หรือ รหัสสารเคมี (Trade Name and/or Code No.)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือและที่อยูของผูขออนุญาต (Name and Address of Applicant)  
………………………………………………………………………………………………………..…….…
………………………………………………………………………………………………..………….……
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ช่ือและที่อยูของผูผลิตสารออกฤทธ์ิ (Name and Address of Manufacturer of Active Ingredient)  
………………………………………………………………………………………………………..…….…
………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ช่ือสามัญ (Common name)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ขอขึ้นทะเบียนเพื่อใชกับพืชชนิดใด  
………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ชนิดของศัตรูพืชท่ีใชปองกนักําจัด  
………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ช่ือทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือ กลุมของสารเคมี (IUPAC Name or Chemical Group)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ประเภทของการใช เชน สารกาํจดัแมลง ฯลฯ (Use category e.g. insecticide, etc) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 9. ชนิดและความเขมขนของสูตร (Type and Concentration of Formulation)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขการทดลอง .........../............... 
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10. แผนการทดลอง (Experimental Plan)  
10.1 บุคลากร และหนาท่ีรับผิดชอบ……………………………………………..…………………... 

……………………………………………………………………………….………………………………... 
……………………………………………………………………………….………………………………... 
……………………………………………………………………………….………………………………... 
……………………………………………………………………………….………………………………... 

10.2 สถานที่ทําแปลงทดลอง 
……………………………………………………………………………….………………………………...
…….…………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3 ระยะเวลา    เริ่มตน …………………………………...………………………………………... 
                            ส้ินสุด ………………………………………...…………………………………… 
10.4 ชนิดพืช(Crop/Commodity)…………………………………………………………………….. 
10.5 พ้ืนท่ีแปลงทดลอง (Plot Dimensions in International Units)  

ผัก :  กวาง x ยาว ............................. ตารางเมตร  
ไมผล จํานวน : ............... ตน พ้ืนท่ี : กวาง x ยาว ......................... ตารางเมตร  

  10.6 อัตราการฉีดพน : …………  มิลลิลิตร/ น้ํา 20 ลิตร หรือ……… กรัม/ น้ํา 20 ลิตร  
                      จํานวน..........ครั้ง   คิดเปน............................กรัมสารออกฤทธ์ิ / ไร 
 
11. วิธีการวิเคราะหสารพิษตกคาง (Method of Pesticide Residue Analysis)  
…………………………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………...  
12. ช่ือและที่อยูของหองปฏิบัติการที่สงตัวอยางวิเคราะห (Name and Address of Laboratory for Sample 
Analysis)  
…………………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………............ 
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
13. เอกสารแนบ  

13.1 รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวตัถุอันตรายในขัน้การทดลองเบื้องตน ฉบับเต็ม  
13.2 วิธีการวิเคราะหสารพิษตกคาง  

 
 

              ลงนาม................................................... ผูขออนุญาต 
  (..................................................)  
 

ลงนาม................................................... ผูรับผิดชอบแปลงทดลอง 
                                                                                    (..................................................)  
 
หมายเหต ุ 1. สงตัวอยางผลิตภัณฑวตัถุอันตราย จาก ขวด/กลอง เดียวกับท่ีจะใชทดลอง และได 
                               วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธ์ิเรียบรอยแลว  
  2. หองปฏิบัติการที่สงตวัอยางวิเคราะหสารพิษตกคาง ตองไดรับการรับรอง  
                                ISO/IEC 7025 ดานสารพิษตกคาง 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
 

 
 

 

ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการทดลอง 
 

1. พื้นที่แปลงทดลอง                           เหมาะสม            ไม่เหมาะสม 

2. วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง               เหมาะสม            ไม่เหมาะสม 

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์                  เหมาะสม             ไม่เหมาะสม 

4. แผนการทดลอง                              เหมาะสม            ไม่เหมาะสม 

5. เอกสารแนบในข้อ 13                      เหมาะสม            ไม่เหมาะสม 

6. ความเห็นอื่นๆ 
..................................................................................... .................. 
.......................................................................................................  
.............................................................. .........................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

 ลงช่ือ.............................................................  
(............................................................)  

 ต าแหน่ง........................................................  
       วันที่ .........เดือน ..........................พ.ศ. ......... 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง 

……………………………………...

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

ลงช่ือ...................................................  
       (...................................................)  

ต าแหนง่..............................................  

วันที่ .........เดือน .....................พ.ศ.......... 

ความเห็นของหัวหน้า 
กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร 

........................................................................................................................

.................................................................................... .........................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 
 

 ลงช่ือ...................................................  
                 (...................................................)  

 ต าแหนง่..............................................  

 วันที่ .........เดือน .....................พ.ศ.......... 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

.............................................................................................................................

............................................................................... ................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................... 
 

 ลงช่ือ................................................. .. 
                 (...................................................)  

 ต าแหนง่..............................................  

 วันที่ .........เดือน .....................พ.ศ.......... 
  



  
แบบบันทึกข้อมูลแปลงทดลอง 

 

 
ชื่อเจ้าของแปลงทดลอง  (นาย/นาง/นางสาว)..................................... ..นามสกุล.................................  
ที่อยู ่.................................. .หมู่ที่..........................................ตรอก/ซอย........................................... 
ถนน................................... .แขวง/ต าบล.............................. เขต/อ าเภอ................................ ...........
จังหวดั.................................รหัสไปรษณีย์................................. 
โทรศัพท์.............................. ......โทรสาร..................................... 
 e-mail…………………………..website……………….............. 
 
 
ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน (นาย/นาง/นางสาว)..................................... ..นามสกุล.................................... 
ที่อยู ่.................................. .หมู่ที่..........................................ตรอก/ซอย......................................... 
ถนน................................... .แขวง/ต าบล.............................. เขต/อ าเภอ................................ .........
จังหวดั.................................รหัสไปรษณีย์................................. 
โทรศัพท์.............................. ......โทรสาร......................... ............ 
 e-mail…………………………..website……………….............. 
      

 
ลงชื่อเจ้าของแปลง.......................................... ................. 

            (.......................................................) 
 
 
     ลงชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน.............................................. ...... 
             (......................................... ............) 
 

บท. 1 



แผนผังท่ีตั้งแปลง แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานท่ีส าคัญในบริเวณใกล้เคียง 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังแปลง 

ที่ตั้งแปลง  เลขที่...................หมู่ที่...............ต ำบล........................... .......................อ ำเภอ...................................... 
จังหวัด.................................................................. ................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บท. 2 



 
 

ชื่อการทดลอง……………………………………………………………………………………… 
 

ครั้งท่ี 
ว/ด/ป 

ท่ีปฏิบัติ 
ชนิดของสารเคมี 

อัตราที่ใช้ 
ต่อน้้า 

20 ลิตร 

ปริมาตรรวม1 
ต่อพื้นท่ี 

แปลงทดลอง 

เวลา 
ท่ีพ่น 

อุณหภูมิ (°C) / ความชื้นของอากาศ  (%) 
ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

ผู้ปฏิบัติงาน 2 ผู้ควบคุม 3 ก่อน 
การพ่น 

ระหว่าง 
การพ่น 

หลัง 
การพ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
1 ปริมาตรรวมทั้งหมด  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 
2 ผู้ปฏิบัติงาน ลงลายมือชื่อทุกครั้งทีป่ฏิบัติงานในแปลงทดลอง 
3 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการทดลอง  ลงลายมือชื่อทุกครั้งที่ตรวจแปลงทดลอง 

หมายเลขการทดลอง.........../.......... 
แบบบันทึกการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

บท. 3 



 
ชื่อการทดลอง……………………………………………………………………………………… 

 

ครั้งท่ี 
วัน/เดือน/ปี 
ท่ีเก็บเกี่ยว 

สภาพแปลงทดลอง * 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ปริมาณต่อ
ตัวอย่าง 

(กิโลกรัม หรือ
จ านวนผล) 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีตัวอย่างถึง
ห้องปฏิบัติการ 

สภาพตัวอย่าง  
การเก็บรักษา
ตัวอย่างระหว่าง

การขนส่ง 
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

*สภาพแปลงทดลอง ตัวอย่างเช่น  ปกติ, เกิดโรค (ระบุชนิดของโรคพืช และอาการ), แมลงเข้าท าลาย (ระบุชนิดแมลง), ฉีดพ่นวัตถุมีพิษชนิดอ่ืน ระหว่างเก็บผลผลิต (ระบุชื่อการค้า), อื่น ๆ (ระบุ) 
 

หมายเลขการทดลอง............/......... 

แบบบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิต บท. 4 



แบบบันทึกการท าแปลงทดลองสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร/พืช……………………………… 

 
1. ชื่อบริษัท………………………………… เลขที่………..………… ถนน………………………… 

ต าบล………………………...อ าเภอ………………….........จังหวัด……………………………. 
2. วันเดือนปีท่ีเริ่มท าการทดลอง………………………………………………………………..……  

      วันเดือนปีท่ีสิ้นสุดการทดลอง………………………………………………………………...……  
3. ชื่อผูร้ับผิดชอบ 

3.1 ผู้วางแผนการทดลอง………………………………………………………………..  
3.2 ผู้พ่นวัตถุอันตราย……………………………………………………………………  
3.3 ผู้สุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………………  
3.4 ผู้วิเคราะห์………………………………………….…………………….................  

4. รายละเอียดพืชที่ใช้ทดลอง 
4.1 พืช…………………………………………………………………………………… 
4.2 พันธุ์……………………………….อายุพืช…………………… 

5.    สถานที่ทดลอง………………………..ต าบล...............................อ าเภอ……………………. 
       จงัหวัด…………….............   
 6.    รายละเอียดวัตถุอันตรายที่ใช้ทดลอง 

6.1 ชื่อสามัญของสารออกฤทธิ์ (active ingredient)…………….............................................  
6.2 ชื่อการค้า (trade name)……………………………………………………………………...  

6.3 ประเภทของวัตถุอันตราย     insecticide   fungicide    

           herbicide     อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………………. 

6.4 สูตร     EC      SC      SL      EW      CS   

     DP      GR      WP    WG      SP       อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………. 
6.5 ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ …………% W/V   หรือ …………..% W/W 
6.6 ชนิดของศัตรูพืชที่ใช้ป้องกันก าจัด…………………………………………………………. 
6.7. การใช้ในแปลงทดลอง  

        6.7.1  อัตราการใช้  (ค านวณในรูปสารออกฤทธิ์)…………………..   กรัม a.i./ ไร่ 
        6.7.2  ความเข้มข้น  (ค านวณในรูปสารออกฤทธิ์)………………….   กรัม a.i./น้ า 20 ลิตร 

       6.7.3  ความถี่ในการใช้วัตถุอันตราย…………………วัน / ครั้ง 

                    6.7.4 ชนิดของเครื่องพ่น          เครื่องพ่นแรงดันสูง     เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง 

                         อ่ืนๆ (ระบุ)…………… 

บท. 5 



                    6.7.5 อายุพืชเมื่อเริ่มพ่นครั้งแรก……………วัน หรือ……………วันหลังดอกบาน (ไม้ผล) 
 

การพ่นวัตถุมีพิษ วัน เดือน ปี 
ครั้งที่ 1  
ครั้งที่ 2  
ครั้งที่ 3  
ครั้งที่ 4  

 

6.8 สภาพภูมิอากาศในการพ่นครั้งสุดท้าย  
 

ช่วงเวลา สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย (C) % ความชื้นเฉลี่ย 

ก่อนการพ่น 96 ชั่วโมง    

ขณะพ่น    

หลังการพ่นถึงการสุ่มเก็บตัวอย่าง    

7. รายละเอียดแปลงทดลอง 
7.1 ชนิดของดินในแปลงทดลอง………………………………………………………………… 

7.2 สภาพแปลงทดลอง        สภาพไร่        ร่องสวน       อ่ืนๆ (ระบุ)…………………….                                                                                                                                                                                                                                   

7.3 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้         ปุ๋ยอินทรีย์ อัตราการใช้………………กก/ไร่ 

                          ปุ๋ยหมัก อัตราการใช้………………กก/ไร่  

                  ปุ๋ยเคมี       สูตร………… อัตราการใช้………………กก/ไร ่ 
                                                         สูตร………… อัตราการใช้………………กก/ไร่   
                                                          สูตร………… อัตราการใช้………………กก/ไร่  
7.4 วัตถุอันตรายชนิดอ่ืนๆ ที่ใช้ ……………………………………………………………….….

 7.5 วิธีการใหน้้ า         ตักรด     ระบบน้ าหยด   sprinkler    อ่ืนๆ ระบุ……..................

 7.6 ความถี่ในการให้น้ า      ทุกวัน     ทุก 3 วัน      ทุก 7 วัน    อ่ืนๆ ระบุ ……..............                                                                                                                             
8.  ข้อมูลแปลงทดลอง 

8.1 ขนาดแปลงทดลอง (กว้าง x ยาว)….……………………ตารางเมตร 
8.2 ขนาดแปลงย่อย (plot dimension)…………….………..ตารางเมตร 
      ขนาดของทรงพุ่ม (เฉพาะไม้ผล)…………………......... ตารางเมตร 
8.3 ระยะห่างของพืช (crop spacing) ระยะห่างระหว่างต้น………………เมตร 
                                                        ระยะห่างระหว่างแถว……………..เมตร 
8.4 จ านวนแปลงย่อยที่พ่นสาร (number of plot / treatment)……………………………... 
8.5 จ านวนแปลงควบคุม…………………………………………………………………….. 
8.6 จ านวนต้นในแปลงย่อย (number of plant / plot)……………………………………… 



9.  ประวัติการใช้วัตถุอันตรายก่อนท าแปลงทดลอง 
 สารก าจัดแมลง…………………………………………………………………………….. 

สารก าจัดโรคพืช……………………………………………………………………………  
สารก าจัดวัชพืช………………………………………………………………………….…  
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………….……. 

10. การสุ่มเก็บตัวอย่าง  
ครั้งที่ ระยะเวลา 

การเก็บเกี่ยว(วัน) 
วันเดือนปี สภาพภูมิอากาศ 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(C) 

% ความชื้น
เฉลี่ย 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 

10.1 ส่วนของตัวอย่างพืชที่เก็บ………………………………………………………………      
10.2 อายุพืช……………วัน ( ผัก, พืชไร่, อ่ืนๆ ) จ านวนวันหลังดอกบาน……..วัน ( ไม้ผล ) 

10.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง       แบบกระจาย      แบบ X หรือ S       แบบโซน     
  10.4 จ านวนตัวอย่าง/ แปลงย่อย…………………………………………………………….… 

10.5 จ านวนผลที่เก็บ/ต้น…………….ผล และน้ าหนัก/ตัวอย่าง …………….   กิโลกรัม  
11. วันเดือนปีที่สุ่มตัวอย่าง 

วันสุ่มตัวอย่าง          
วันท่ีเก็บรักษาตัวอย่าง        
วันท่ีห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง        

12. ช่วงเวลา (วัน) 
พ่นครั้งสุดท้าย - สุ่มเก็บตัวอย่าง           
สุ่มเก็บตัวอย่าง - เก็บรักษาตัวอย่าง        
สุ่มเก็บตัวอย่าง - ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง        

 

                                                                      ชื่อผู้ท าการทดลอง ……………………………………                               
                                                                                                    (………………………………… ) 
                                                                                                  วันท่ี……เดือน…………..พ.ศ……   



แบบบันทึกการวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากการทดลองสารพิษตกค้าง 
ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 
1. ห้องปฏิบัติการ.............................................. ...............................................................................  
   ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
2. ผู้วิเคราะห์…………………………………………………………………………………………..…...    
3. ชนิดของพืช………………………………………………………………………………………………  
4. วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้ทดลอง………………………………………………………………… 
5. วันที่ตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการ........................................................................................... ............  
6. สภาพของตัวอย่าง………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
7. วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง………………………………………………………………………………...  
8. ส่วนที่วิเคราะห์…………………………………………………………………………………………...  
9. วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………   
10. ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ 

ความเข้มข้น (mg/kg) % Recovery 
  
  

       Limit of determination………………………….mg/kg 
11. วิธีการสกัด/ การก าจัดสิ่งปนเป้ือน……………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

บท. 6 



12. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์................................. .....................................................................  
      สภาวะที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์……………………………………………………………………... 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
      วิเคราะห์ในรูปของ.....................................................................................................................   
13. ผลการวิเคราะห์ที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ภายหลังการพ่นครั้งสุดท้าย หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม รายงาน
ท้ังตัวอย่างที่พ่นสารและตัวอย่างควบคุม (รายงานทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

 

แปลงไม้ผล 
 

ตัวอย่าง ต้น REP ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน 
พ่นสาร 1 1         

 2 1         
 3 1         
 4 1         
 5 2         
 6 2         
 7 2         
 8 2         
 9 3         
 10 3         
 11 3         
 12 3         

ควบคุม 1          
 2          
 3          
 4          

 

      
 
 
 
 
 
 



แปลงผัก/พืชไร่/อ่ืนๆ 
 

ตัวอย่าง REP ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน ......วัน 
พ่นสาร 1         

 2         
 3         

ควบคุม 1         
 2         
 3         

 
ลงชื่อผู้รายงาน.................................. .................... 

       (............................................................)  
       วันที่……เดือน………………..พ.ศ………   



แบบรายงานผลการทดลองสารพิษตกค้างเพื่อการขอขึ้นทะเบียน 
   การทดลองครั้งท่ี........................  

 
ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. .................................... 
ผู้ด าเนินงาน.......................................................................................................................... ................................ 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด................................................... .................................................... ................................. 
 

บทคัดย่อ 
............................................................................................................................. ................................... ............
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................ .................................................................................................... 
 

ค าน า 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................... .............................................................................................
.................................................................................. .......................................................................................... 
 

วัตถุประสงค ์
............................................................................................................................. ...............................................
....................................................................... .....................................................................................................
.................................................................................. .......................................................................................... 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................. .................................................. ............................................................ 
วิธีการ 
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................ ............................................................ 
เวลาและสถานท่ีด าเนินงาน 
..................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ................................................................ 

ผลการทดลอง 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................ ....................................................................................................
................................................................................................................ ............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 



 
สรุปผลการทดลอง 

............................................................................................................................. ...............................................

................................................................................................................ ............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เอกสารอ้างอิง  
............................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ...................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
....................................................................................................................... .....................................................
................................................................................................................ ............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อความที่จะขออนุญาตระบุบนฉลาก 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................ ............................................................................................................................. ...............
................................................................................................................ ............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
(Data requirement for pesticide registration)  

แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึน้ทะเบียน 
การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทีก่รมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

****************** 
 

ขอ 1   ขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนข้ันตอนที่ 1 (การทดลองเบื้องตน) 
     Data required for phase I registration (trials clearance) 
 

 1.1 ขอมูลทั่วไปของสารสําคัญ 
       Identity of active ingredient 
  1.1.1  ช่ือสามัญท่ีเสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอ่ืนๆ (ถามี) 
                          Common name proposed/ accepted by ISO or others (if any) 
  1.1.2  หมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามทีก่ําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด (ถามี) 
       Manufacturer Code Number (if any) 
  1.1.3  ช่ือทางเคมีตามระบบ IUPAC หรืออ่ืนๆ 
            Chemical name by IUPAC nomenclature or others 
  1.1.4  สูตรโครงสราง 
            Structural formula 
  1.1.5  สูตรเอมพิริคอล 
            Empirical formula 
  1.1.6  น้ําหนักโมเลกุล 
            Molecular weight 
 

 1.2  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารสําคญั 
       Physical and chemical properties of the active ingredient 
  1.2.1  ลักษณะที่ปรากฏ เชน สถานะทางภายภาพ สี กล่ิน 
            Appearance such as physical state, color, odor 
  1.2.2  จุดละลาย / จุดสลายตัว / จุดเดือด (เปนองศาเซลเซียส) 
            Melting/decomposition/boiling point (OC) 
  1.2.3  ความดนัไอระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส เม่ือสูงกวา 103 ปาสคาล 
            Vapor pressure, preferably between 20-25 OC only when above 10-3 Pascal 
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  1.2.4  การละลายในน้ําและตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียท่ีอุณหภูมิ 20-25  องศาเซลเซียส 
      Solubility in water and organic solvent at stated temperature preferably in the range of 20-25 OC 
  1.2.5  สัมประสิทธ์ิการปนสวนของสารเคมรีะบุในช้ันของน้ําและชั้นของตัวทําละลายอินทรีย 
            Partition Coefficient between water and stated non-miscible solvent 
  1.2.6  ความหนาแนน (สําหรับท่ีเปนของเหลวเทานั้น) 
            Density (for liquid only) 
  1.2.7  อัตราการสลายตัวดวยน้ําตามสภาวะทีก่ําหนด 
            Hydrolysis rate under stated relevant condition 
  1.2.8  การสลายตัวเม่ือถูกแสงตามสภาวะทีก่ําหนด 
            Photolysis under stated relevant condition 
  1.2.9  การดูดซับแสง  เชน แสงอุลตราไวโอเลต แสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา แสงอินฟาเรด เปนตน 
           Spectra absorption e.g. ultra-violet, visible light, infra red, etc. 
 
 1.3   ขอมูลของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
    Information on finished/formulated product 
  1.3.1  ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามที่กําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด ช่ือโรงงาน 

ผูผลิต ผูผสมปรุงแตงพรอมดวยท่ีตั้งโรงงาน 
            Trade name or Manufacturer’s code number, formulator’s name and address 
  1.3.2  อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอ่ืน (ถาเปนของแข็งระบุเปนกรัม / กิโลกรัม ถาเปน

ของเหลวระบุเปน กรัม / ลิตร) และลักษณะของผลิตภณัฑ 
      Content (%) and nature of components included in the formulation and appearance 
  1.3.3  ประเภทของการใช 
      Use category 
  1.3.4  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองผลิตภัณฑ 
      Physical and chemical properties of the product 
   1.3.4.1  สถานะทางภายภาพและสี 
                Physical state and color 
       1.3.4.2  การติดไฟ ของเหลว-จุดวาบไฟ (ถามี) 
    ของแข็ง-มีจุดติดไฟหรือไม 
                 Flammability        liquid-flash point (if any) 
                                             solid – whether flammable or not 
        1.3.4.3  ความเปนกรด-ดาง (pH) 
             Acidity-alkalinity (pH) 
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        1.3.4.4  คุณสมบัติอ่ืนๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน 
                     Other properties, e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation, etc.. 
 
 1.4   ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารชนิดเขมขนในสตัวทดลอง 
        Toxicological data on the technical grade material (Animal data) 
  1.4.1  พิษเฉียบพลันทางปาก 
       Acute oral toxicity 
  1.4.2  พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
       Acute dermal toxicity 
  1.4.3  พิษโดยการหายใจเขาไป 
       Inhalation toxicity 
  1.4.4  การทําใหผิวหนังเกดิความระคายเคือง 
      Skin irritation 
  1.4.5  การทําใหตาเกิดความระคายเคือง 
      Eye irritation 
  1.4.6  การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง  
      Skin or dermal sensitization  
   
 1.5   ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของผลติภัณฑสําเร็จรูปในสัตวทดลอง 
              Toxicological data on the formulated/finished product (Animal data)  
  1.5.1   พิษเฉียบพลันทางปาก 
        Acute oral toxicity 
  1.5.2   พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
        Acute dermal toxicity 
  1.5.3   พิษโดยการหายใจเขาไป 
        Inhalation toxicity 
  1.5.4   การทําใหผิวหนังเกดิความระคายเคือง 
        Skin irritation 
  1.5.5   การทําใหตาเกิดความระคายเคือง 
        Eye irritation 
  1.5.6   การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง  
       Skin or dermal sensitization 
  1.5.7   คําเตือนในการใชและการเก็บรกัษา 
        Precaution for usage and storage 
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  1.5.8   อาการเกิดพิษ 
       Diagnosis of poisoning, specific signs of poisoning, clinical tests 
  1.5.9   การแกพิษเบื้องตน 
        First aid measure 
  1.5.10 คําแนะนําสําหรับแพทย 
        Medical treatment 

 1.6   ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษในสิง่แวดลอม เชน ความเปนพิษตอปลา 
    Information on environmental toxicity e.g. fish toxicity (LC50) 
 

 1.7   วิธีวิเคราะหหาคุณภาพและปริมาณสารสําคัญ 
        Analytical method for active ingredient 
 

 1.8  แผนการทดลองประสิทธิภาพและ/หรือแผนการทดลองพิษตกคาง จํานวน 1 ชุด 
   Experimental plan for efficacy and/or residue - 1 set 

 วัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงเปนชนิดเดียวกับวตัถุ
อันตรายที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน ไมตองสงขอมูลขอ 1.1 – 1.8 

 Hazardous substance to be produced or imported for export to foreign countries, which is the 
same kind as the hazardous substance already been registered in Thailand but different formulation and 
concentration, is not required to submit data in item 1.1 – 1.8. 

ขอ 2   ขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนข้ันตอนที่ 2 (การทดลองใชช่ัวคราว) 
       Data required for phase II registration (Provisional clearance) 

2.1   ขอมูลทั่วไปของสารสําคัญ 
         Identity of active ingredient 
  2.1.1  ช่ือสามัญท่ีเสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอ่ืนๆ (ถามี) 
       Common name proposed or accepted by ISO or other (if any) 
  2.1.2  หมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามทีก่ําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด (ถามี) 
       Manufacturer Code Number (if any) 
  2.1.3  ช่ือทางเคมีตามระบบ IUPAC และอ่ืนๆ 
       Chemical name by IUPAC nomenclature or others  
  2.1.4  สูตรโครงสราง 
         Structural formula 
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  2.1.5  สูตรเอมพิริคอล 
       Empirical formula 
  2.1.6  น้ําหนักโมเลกุล 
             Molecular weight 
 
 2.2   คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารสําคญั 
        Physical and chemical properties of the active ingredient 
  2.2.1  ลักษณะที่ปรากฏ เชน สถานะทางภายภาพ สี กล่ิน 
            Appearance e.g. physical state, color, odor 
  2.2.2  จุดละลาย / จุดสลายตัว / จุดเดือด (เปนองศาเซลเซียส) 
            Melting/decomposition/boiling point (OC) 
  2.2.3  ความดนัไอระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส เม่ือสูงกวา 103 ปาสคาล 
            Vapor pressure, preferably between 20-25 OC only when above 10-3 Pascal 
  2.2.4  การละลายในน้ําและตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียท่ีอุณหภูมิ 20-25  องศาเซลเซียส 
            Solubility in water and organic solvent at stated temperature preferably in the range of 20-25OC 
  2.2.5  สัมประสิทธ์ิการปนสวนของสารเคมรีะบุในช้ันของน้ําและชั้นของตัวทําละลายอินทรีย 
       Partition Coefficient between water and stated non-miscible solvent 
  2.2.6  ความหนาแนน (สําหรับท่ีเปนของเหลวเทานั้น) 
       Density (for liquid only) 
  2.2.7  อัตราการสลายตัวดวยน้ําตามสภาวะทีก่ําหนด 
       Hydrolysis rate under stated relevant condition 
  2.2.8   การสลายตัวเม่ือถูกแสงตามสภาวะทีก่ําหนด 
        Photolysis under stated relevant condition 
  2.2.9  การดูดซับแสง เชน แสงอุลตราไวโอเลต แสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา แสงอินฟาเรด เปนตน 
       Spectra absorption e.g. ultra-violet, visible light, infra red, etc.. 
 
 2.3   ขอมูลของสารชนิดเขมขน 
     Information on the technical grade material 
  2.3.1  ช่ือการคา ช่ือโรงงานผูผลิตและสถานที่ตั้งโรงงาน 
            Trade name, name and address of manufacturer 
  2.3.2  สถานะทางกายภาพและสี 
       Physical state and color 
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  2.3.3  อัตราสวนของสารสําคัญหรือเกณฑต่ําสุดและสูงสุดของสารสําคัญ (ระบุเปนรอยละของน้ําหนกั / 
น้ําหนัก)  

          The minimum and maximum content of the active ingredient (express as weight/weight 
percentage)  

  2.3.4  ลักษณะและปริมาณของไอโซเมอร สารปนเปอน และ ผลพลอยไดอ่ืนๆ  พรอมดวยเกณฑ
คลาดเคล่ือนของสารเหลานั้น (ระบุเปนรอยละของน้ําหนกั / น้ําหนัก) 

 The nature and quantity of isomer, impurities or contaminants and other by-products together 
with their deviations (express as weight/weight percentage)   

 

 2.4   ขอมูลของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
        Information on formulated/finished product 
  2.4.1  ช่ือทางการคา ช่ือโรงงานผูผสมปรุงแตง พรอมดวยท่ีตั้งโรงงาน 

          Trade name, formulator’s name and address 
  2.4.2  อัตราสวนผสม 
      Content of the product 

           2.4.2.1  อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอ่ืน (ถาเปนของแขง็ระบุเปนกรมั / กโิลกรัม ถา
เปนของเหลวระบุเปน กรัม / ลิตร ) และลักษณะของผลิตภณัฑ 

   Content of active ingredient(s) and other components (express in g/kg for solid and g/l 
for liquid) and type of formulation 

          2.4.2.2  อัตราสวนผสม (%) หรือสวนประกอบในผลิตภัณฑ เชน สารชนิดเขมขนตวัทําละลาย                    
สารเสริมประสิทธิภาพของสารสําคัญ (Adjuvant) และสารไมออกฤทธ์ิ  

   Content in percent (%) and nature of components included in the product e.g. technical 
grade material, solvents, adjuvant, inert, etc.. 

  2.4.3  ประเภทของการใช 
       Use category 
  2.4.4  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองผลิตภัณฑ 
       Physical and chemical properties of the product 
       2.4.4.1  สถานะทางภายภาพและสี 
          Physical state and color 
       2.4.4.2  ความคงตัวในการเก็บรกัษา 
           Storage stability 
       2.4.4.3  ความหนาแนน (เฉพาะที่เปนของเหลวเทานั้น) 
           Density (for liquid only) 
 



 7

      2.4.4.4  การติดไฟ ของเหลว-จุดวาบไฟ (ถามี) 
     ของแข็ง-มีจุดติดไฟหรือไม 

       Flammability   Liquid - flash point (if any) 
       Solid - whether flammable or not 

     2.4.4.5  ความเปนกรด-ดาง (pH) 
       Acidity-alkalinity (pH) 

      2.4.4.6  ขนาดของเกล็ดหรือเม็ด 
        Particle size range   

    2.4.4.7  การเกดิฟองสําหรับสูตรท่ีตองผสมน้ํากอนใช 
       Persistent foam for the formulations which has to be mixed with water before use 
2.4.4.8 การเปยกน้ํา สําหรับสูตรผสมน้ํา เชน Wettable powder (WP), Water dispersible  
              Granule (WG) เปนตน 
  Wettability for the formulations which mixed with water, e.g., Wettable powder   
  (WP), Water dispersible Granule (WG), etc. 
2.4.4.9 การแขวนลอยในน้ํา สําหรับสูตรท่ีผสมน้ํากอนใช เชน Wettable powder (WP),  
  Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule (WG) เปนตน 

 Suspensibility for the formulations which have to be mixed with water before use, e.g., 
Wettable powder (WP), Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule (WG), 
etc.. 

      2.4.4.10  การทดสอบขนาดดวยตะแกรงรอนแบบเปยก สําหรับสูตรท่ีผสมน้ํากอนใช เชน 
                  Wettable powder (WP) , Suspension concentrate (SC), Water dispersible  
                  Granule (WG) เปนตน 

  Wet sieve test for the formulations which have to be mixed with water before use,   
  e.g., Wettable powder (WP), Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule   
   (WG), etc.. 

2.4.4.11  การทดสอบขนาดดวยตะแกรงรอนแบบแหงสําหรับสูตรชนิดผง และเม็ด เชน Powder  
      for dry seed treatment (DS) , Granule (GR) เปนตน 

  Dry sieve test for powder and Granule formulations, e.g. Powder for Dry seed   
  treatment (DS), Granule (GR), etc. 

2.4.4.12  การคงตัวของอิมัลช่ัน สําหรับสูตรชนดิ Emuilsifiable concentrate (EC) 
  Emulsion stability for emulsifiable concentrate (EC) formulation 

2.4.4.13  ความสามารถในการเขากันไดกับสารอ่ืน 
      Compatibility with other compound(s) 
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2.4.4.14  คุณสมบัติอ่ืนๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน 
      Other properties e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation 

2.4.4.15  ความคงตัว หลังการผสมกอนใช (ระบุเปนช่ัวโมง) 
      Stability of field dilutions (in hours) 
 

 2.5   การบรรจุ 
    Packaging 
  2.5.1  ชนิดและขนาดความจุของภาชนะ 
       Type and size of containers 
  2.5.2  วัสดุท่ีทําภาชนะบรรจ ุ
       Material used for producing container 
  2.5.3  ผลการทดลองการกัดกรอนของภาชนะบรรจ ุ
       Result of corrosive test of the container 
  2.5.4  ผลการทดลองการเก็บในภาชนะบรรจุท่ีจําหนาย 
       Result of storage test in the sale container 
 
 2.6   ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารชนิดเขมขนในสตัวทดลอง 
    Toxicological data on the technical grade material (Animal data) 
  2.6.1  พิษเฉียบพลันทางปาก 
       Acute oral toxicity 
  2.6.2  พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
       Acute dermal toxicity 
  2.6.3  พิษโดยการหายใจเขาไป 
       Inhalation toxicity 
  2.6.4  การทําใหผิวหนังเกดิความระคายเคือง 

     Skin irritation 
  2.6.5  การทําใหตาเกิดความระคายเคือง 
      Eye irritation 
  2.6.6  การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง 
       Skin or dermal sensitization 
  2.6.7  การศึกษาการเกดิพิษเฉียบพลันระยะปานกลาง 
       Sub-acute studies 
  2.6.8  ผลการศึกษาในดานพษิท่ีทําใหตัวออนผิดปกติหรือมีผลตอการสืบพันธุ 
       Teratology / reproductive studies 
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  2.6.9  ผลการศึกษาวามีผลตอการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
     Mutagenicity studies 

  2.6.10  ผลการศึกษาพิษตอระบบประสาท 
        Toxicity on nervous system studies 
  2.6.11  การเปล่ียนแปลงสารเคมีภายในรางกายสัตว การดดูซึม การขับถายของเสีย การกระจายไปตาม 
              สวนตางๆของรางกาย และการสะสมภายในรางกายและการเปลี่ยนแปลงเปนสารอ่ืน 
              Metabolism data required to determine of absorption, excretion, distribution, accumulation  
              and transformation in the animal body and their metabolites. 
  2.6.12  การทําใหเกิดเนื้องอกและมะเร็ง (ถามี) 
        Tumor and cancer induction (if any) 
  
       2.7   ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของผลติภัณฑสําเร็จรูปในสัตวทดลอง 
              Toxicological data on the formulated/finished product (Animal data) 
  2.7.1   พิษเฉียบพลันทางปาก 
        Acute oral toxicity 
  2.7.2   พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
        Acute dermal toxicity 
  2.7.3   พิษโดยการหายใจเขาไป 
        Inhalation toxicity 
  2.7.4   การทําใหผิวหนังเกดิความระคายเคือง 
        Skin irritation 
  2.7.5   การทําใหตาเกิดความระคายเคือง 
        Eye irritation 
  2.7.6   การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง 
        Skin or dermal sensitization  
  2.7.7   คําเตือนในการใชและการเก็บรกัษา 
        Precaution for usage and storage 
  2.7.8   อาการเกิดพิษ 
        Diagnosis of poisoning symptom, specific signs of poisoning, clinical test 
  2.7.9   การแกพิษเบื้องตน 
        First aid treatment 
  2.7.10 คําแนะนําสําหรับแพทย 
        Medical treatment 
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 2.8   ขอมูลของพิษตกคาง 
    Residue data 

  2.8.1 ช่ือของสารพิษตกคางในพืชอาหารของคนและสัตว รวมทั้งสารเดิม สารที่เกิดจากการสลายตัวและ
สารเมตาโบไลท 

   Principal residues, parent compound, breakdown products and metabolites in edible crops, food 
or feedstuffs 

  2.8.2 วิธีการวิเคราะหพิษตกคาง ระบุช่ือผูเปนตนตํารับ การวิเคราะหแบบใด และแนบวิธีวิเคราะห แตละ
วิธีมาดวย 

   Method of residue analysis, quoted author and type of method, and attach a copy of each method 
  2.8.3 ขอมูลตางๆ ของพิษตกคางในพืช ผลิตภณัฑท่ีไดจากสัตว อาหารชนิดอ่ืนๆ เชน นมผง เมล็ด ธัญพืช

ตางๆ หรือผลิตภัณฑในโรงเก็บและอ่ืนๆ 
   Residue data in crops, animal products or other food, e.g. milk powder, cereal crops or stored 

products, etc. 
 

 2.9   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสัตวปา 
    Effects on the environmental and wildlife 
  2.9.1   ดิน 
       Soil 
   2.9.1.1   ผลการศึกษาความคงทนของพิษตกคางในดิน 
       Persistence of residues in soil 
   2.9.1.2   ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีพิษตกคางอยูในดนิกีว่ัน 
                       If residues persist in soil, state time in days residues likely to remain after use at  
                       recommended rate 
   2.9.1.3   การสลายตัวของสารเคมใีนดิน 
                       Degradation of residues in soil 
   2.9.1.4   การเคล่ือนท่ีของสารเคมใีนดิน โดยระบุวามีมากหรือนอย 
                       Movement of residues in the soil, stating the degree of movement, i.e., nil, slightly or  
                        high 
   2.9.1.5   ผลของการทดลองตอส่ิงมีชีวิตในดิน 

                      Test of effects on soil organisms  
  2.9.2   น้ํา 
        Water 
   2.9.2.1 ผลการศึกษาพิษตกคางในน้ํา 
     Result of residue study in water 
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   2.9.2.2 ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีสารเคมตีกคางอยูในน้ําปริมาณเทาใด 
                     Level of residue likely to be found in water after use at recommended rate 
   2.9.2.3 การทดลองกับส่ิงมีชีวติในน้ํา นอกจากปลา 
                     Test of effects on aquatic organisms other than fish  
  2.9.3  ความเปนพิษตอ นก ผ้ึง ปลา 
      Toxicity to bird, bee and fish 
  2.9.4  ความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
      Toxicity to other species 
  2.9.5  การทําลายสารเคมีและภาชนะบรรจุ เชน ถาทําลายโดยการเผาตองบอกอุณหภูมิท่ีทําใหมีการ 

          สลายตัว 
            Method of disposal of unwanted pesticide and container e.g. incineration at specified  
                            temperature 
 
 2.10   ขอมูลของประสิทธิภาพ จากการทดลองเบื้องตน 
      Efficacy data from trials clearance 
 
 2.11   วิธีวิเคราะห ผลติภัณฑตามขอกําหนดจําเพาะ 
      Method of analysis in accordance with product specification 
 
 2.12   เอกสารแสดงวาผลติภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง (ถามี) 
      Product registration/license certificate in other country (if any) 
 

วัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงเปนชนิดเดียวกับวตัถุ
อันตรายที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน ไมตองสงขอมูลขอ 2.1 – 2.12 

Hazardous substance to be produced or imported for export to foreign countries, which is the same 
kind as the hazardous substance already been registered in Thailand but different formulation and concentration, 
is not required to submit data in item 2.1 – 2.12 
 
 
 
 
 
 



 12

ขอ 3   ขอมูลประกอบการประเมินผลข้ันสดุทายเพื่อรับข้ึนทะเบียน 
Data required for phase III registration (Full registration) 

 
 3.1   ขอมูลทั่วไปของสารสําคัญ 
       Identity of active ingredient 
  3.1.1  ช่ือสามัญท่ีเสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอ่ืนๆ (ถามี) 
       Common name proposed or accepted by ISO or others (if any) 
  3.1.2  หมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามทีก่ําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด (ถามี) 
       Manufacturer Code Number (if any) 
  3.1.3  ช่ือทางเคมีตามระบบ IUPAC และอ่ืนๆ 
      Chemical name by IUPAC nomenclature or others 
  3.1.4  สูตรโครงสราง 
       Structural formula 
  3.1.5  สูตรเอมพิริคอล 
      Empirical formula 
  3.1.6  น้ําหนักโมเลกุล 
            Molecular weight 
 
 3.2   คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารสําคญั 
        Physical and chemical properties of the active ingredient 
  3.2.1  ลักษณะที่ปรากฏ เชน สถานะทางภายภาพ สี กล่ิน 
            Appearance such as physical state, color, odor 
  3.2.2  จดุละลาย / จุดสลายตัว / จุดเดือด (เปนองศาเซลเซียส) 
            Melting/decomposition/boiling point (OC) 
  3.2.3  ความดนัไอระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส เม่ือสูงกวา 103 ปาสคาล 
                 Vapor pressure, preferably between 20-25 OC only when above 10-3 Pascal 
  3.2.4  การละลายในน้ําและตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียท่ีอุณหภูมิ 20-25  องศาเซลเซียส 
           Solubility in water and organic solvent at stated temperature preferably in the range 
                         of 20-25 OC 
  3.2.5  สัมประสิทธ์ิการปนสวนของสารเคมรีะบุในช้ันของน้ําและชั้นของตัวทําละลายอินทรีย 
            Partition Coefficient between water and stated non-miscible solvent 
  3.2.6  ความหนาแนน (สําหรับท่ีเปนของเหลวเทานั้น) 
                 Density (for liquid only) 



 13

  3.2.7  อัตราการสลายตัวดวยน้ําตามสภาวะทีก่ําหนด 
            Hydrolysis rate under stated relevant condition 
  3.2.8   การสลายตัวเม่ือถูกแสงตามสภาวะทีก่ําหนด 
             Photolysis under stated relevant condition 
  3.2.9  การดูดซับแสง  เชน แสงอุลตราไวโอเลต แสงท่ีมองเห็นดวยตาเปลา แสงอินฟาเรด เปนตน 
           Spectra absorption e.g. ultra-violet, visible light, infra red, etc.. 
 
 3.3   ขอมูลของสารชนิดเขมขน 
     Information on the technical grade material 
  3.3.1  ช่ือการคา ช่ือโรงงานผูผลิตและสถานที่ตั้งโรงงาน 
            Trade name, name and address of manufacturer 
  3.3.2  สถานะทางกายภาพและสี 
       Physical state and color 
  3.3.3  อัตราสวนของสารสําคัญหรือเกณฑต่ําสุดและสูงสุดของสารสําคัญ (ระบุเปนรอยละของน้ําหนกั  
             / น้ําหนัก)  
            The minimum and maximum content of the active ingredient (express as weight/weight  
       percentage)  
  3.3.4  ลักษณะและปริมาณของไอโซเมอร สารปนเปอน และ ผลพลอยไดอ่ืนๆ  พรอมดวยเกณฑ 

          คลาดเคล่ือนของสารเหลานั้น (ระบุเปนรอยละของน้ําหนัก / น้ําหนกั) 
          The nature and quantity of isomer, impurities or contaminants and other by-products together  
           with their deviations (express as weight/weight percentage)   
 

 3.4   ขอมูลของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
        Information on formulated/finished product 
  3.4.1  ช่ือทางการคา ช่ือโรงงานผูผสมปรุงแตง พรอมดวยท่ีตั้งโรงงาน 

          Trade name, formulator’s name and address 
  3.4.2  อัตราสวนผสม 
       Content of the product 

3.4.2.1   อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอ่ืน (ถาเปนของแข็งระบเุปนกรัม / กิโลกรัม  
              ถาเปนของเหลวระบุเปน กรัม / ลิตร ) และลักษณะของผลิตภัณฑ 

                         Content of active ingredient(s) and other components (express in g/kg for solid and g/l  
                         for liquid) and type of formulation 
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3.4.2.2 อัตราสวนผสม (%) หรือสวนประกอบในผลิตภณัฑ เชน สารชนิดเขมขนตวัทําละลาย  
              สารเสริมประสิทธิภาพของสารสําคัญและสารไมออกฤทธ์ิ 

                          Content in percent (%) and nature of components included in the product e.g.  
                                          technical grade material, solvents, adjuvant, inert, etc.. 
  3.4.3  ประเภทของการใช 
       Use category 
  3.4.4  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองผลิตภัณฑ 
       Physical and chemical properties of the product 

   3.4.4.1  สถานะทางภายภาพและสี 
         Physical state and color 

   3.4.4.2  ความคงตัวในการเก็บรกัษา 
           Storage stability 

   3.4.4.3  ความหนาแนน (เฉพาะที่เปนของเหลวเทานั้น) 
           Density (for liquid only) 

   3.4.4.4  การติดไฟ ของเหลว-จุดวาบไฟ (ถามี) 
     ของเหลว-มีจุดตดิไฟหรือไม 

      Flammability    Liquid - flash point (if any) 
   Solid - whether  flammable or not 

   3.4.4.5  ความเปนกรด-ดาง (pH) 
       Acidity-alkalinity (pH) 

   3.4.4.6  ขนาดของเกล็ดหรือเม็ด 
        Particle size range   

   3.4.4.7  การเกดิฟองสําหรับสูตรท่ีตองผสมน้ํากอนใช 
      Persistent foam for the formulations which has to be mixed with water before use 
   3.4.4.8  การเปยกน้ํา สําหรับสูตรผสมน้ํา เชน Wettable powder (WP), Water dispersible  

                                         granule (WG) เปนตน 
      Wettability for the formulations which mixed with water, e.g., Wettable powder (WP),  
      Water dispersible granule (WG), etc. 

   3.4.4.9  การแขวนลอยในน้ํา สําหรับสูตรท่ีผสมน้ํากอนใช เชน Wettable powder (WP),  
             Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule (WG) เปนตน 

   Suspensibility for the formulations which have to be mixed with water before use,  
   e.g., Wettable powder (WP), Suspension concentrate (SC), Water dispersible granule  
   (WG), etc.. 
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   3.4.4.10  การทดสอบขนาดดวยตะแกรงรอนแบบเปยก สําหรับสูตรท่ีผสมน้ํากอนใช เชน 
               Wettable powder (WP), Suspension concentrate (SC), Water dispersible  
               Granule (WG) เปนตน 

    Wet sieve test for the formulations which have to be mixed with water before use,   
    e.g., Wettable powder (WP), Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule   
    (WG), etc.. 

   3.4.4.11  การทดสอบขนาดดวยตะแกรงรอนแบบแหงสําหรับสูตรชนิดผง และเม็ด เชน Powder  
                                       for dry seed treatment (DS) , Granule (GR) เปนตน 

      Dry sieve test for powder and Granule formulations, e.g. Powder for Dry seed   
      treatment (DS), Granule (GR), etc. 

   3.4.4.12  การคงตัวของอิมัลช่ัน สําหรับสูตรชนดิ Emuilsifiable concentrate (EC) 
      Emulsion stability for emulsifiable concentrate (EC) formulation 

   3.4.4.13  ความสามารถในการเขากันไดกับสารอ่ืน 
      Compatibility with other compound(s) 

   3.4.4.14  คุณสมบัติอ่ืนๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน 
      Other properties, e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation 

   3.4.4.15  ความคงตัว หลังการผสมกอนใช (ระบุเปนช่ัวโมง) 
      Stability of field dilutions (in hours) 
 

 3.5   การบรรจุ 
        Packaging 
  3.5.1  ชนิดและขนาดความจุของภาชนะ 
       Type and size of containers 
  3.5.2  วัสดุท่ีทําภาชนะบรรจ ุ
       Material used for producing container 
  3.5.3  ผลการทดลองการกัดกรอนของภาชนะบรรจ ุ
       Result of corrosive test of the container 
  3.5.4  ผลการทดลองการเก็บในภาชนะบรรจุท่ีจําหนาย 
       Result of storage test in the sale container 
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 3.6   ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารชนิดเขมขนในสตัวทดลอง 
        Toxicological data on the technical grade material (Animal data) 
  3.6.1  พิษเฉียบพลันทางปาก 
       Acute oral toxicity 
  3.6.2  พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
       Acute dermal toxicity 
  3.6.3  พิษโดยการหายใจเขาไป 
       Inhalation toxicity 
  3.6.4  การทําใหผิวหนังเกดิความระคายเคือง 

    Skin irritation 
  3.6.5  การทําใหตาเกิดความระคายเคือง 
       Eye irritation 
  3.6.6  การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง 
       Skin or dermal sensitization 
  3.6.7  การศึกษาการเกดิพิษเฉียบพลันระยะปานกลาง 
      Sub-acute studies 
  3.6.8  ผลการศึกษาในดานพษิท่ีทําใหตัวออนผิดปกติหรือมีผลตอการสืบพันธุ 
      Teratology / reproductive studies 
  3.6.9  ผลการศึกษาวามีผลตอการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 

    Mutagenicity studies 
  3.6.10  ผลการศึกษาพิษตอระบบประสาท 
        Toxicity on nervous system studies 
  3.6.11  การเปล่ียนแปลงสารเคมีภายในรางกายสัตว การดดูซึม การขับถายของเสีย การกระจายไปตาม 
                             สวนตางๆของรางกาย และการสะสมภายในรางกายและการเปลี่ยนแปลงเปนสารอ่ืน 
              Metabolism data required to determine the absorption, excretion, distribution, storage and  
                              transformation to and their metabolites in the animal body. 
  3.6.12  การทําใหเกิดเนื้องอกและมะเร็ง (ถามี) 
                             Tumor and cancer induction (if any) 

3.6.13  ผลการศึกษาในดานพษิเรื้อรังระยะยาว (2 ป) 
                    Chronic studies (2 years) 
  3.6.14  การศึกษาในดานพิษวิทยาอ่ืน ๆ 
        Special toxicological studies 
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  3.6.15  ขอมูลความเปนพิษกับมนุษย เชน การศกึษาทางระบาดวิทยา หรือการศึกษาทางคลินกิหรือ 
             ขอมูลทางดานอาชีวอนามัย 

   Human data – Data on epidemiological studies or clinical studies or occupational studies 
3.6.16 วัตถุอันตรายทีข่ึ้นทะเบียนในประเทศไทยแลวเกิน 10 ป ไมตองสงขอมูล 3.6.7 – 3.6.15                     

          
3.7   ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของผลติภัณฑสําเร็จรูปในสัตวทดลอง 
       Toxicological data on the formulated/finished product (Animal data) 
  3.7.1 พิษเฉียบพลันทางปาก 
      Acute oral toxicity 
  3.7.2 พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
      Acute dermal toxicity 
  3.7.3 พิษโดยการหายใจเขาไป 
      Inhalation toxicity 
  3.7.4 การทําใหผิวหนังเกดิความระคายเคือง 
     Skin irritation 
  3.7.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง 
     Eye irritation 
  3.7.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง 
     Skin or dermal sensitization  
  3.7.7 คําเตือนในการใชและการเก็บรกัษา 
      Precaution for usage and storage 
  3.7.8 อาการเกิดพิษ 
      Diagnosis of poisoning symptom, specific signs of poisoning, clinical test 
  3.7.9  การแกพิษเบื้องตน 
       First aid treatment 
  3.7.10 คําแนะนําสําหรับแพทย 
        Medical treatment 
 
 3.8   ขอมูลของพิษตกคาง 
    Residue data 
  3.8.1 ช่ือของสารพิษตกคางในพืชอาหารของคนและสัตว รวมทั้งสารเดิม สารที่เกิดจากการสลายตัวและ

สารเมตาโบไลท 
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   Principal residues, parent compound, breakdown products and metabolites in edible crops, food 
or feedstuffs 

  3.8.2 วิธีการวิเคราะหพิษตกคาง ระบุช่ือผูเปนตนตํารับ การวิเคราะหแบบใด และแนบวิธีวิเคราะห               
แตละวิธีมาดวย 

   Method of residue analysis, quoted author and type of method, and attach a copy of each method 
  3.8.3 ขอมูลตางๆ ของพิษตกคางในพืช ผลิตภณัฑท่ีไดจากสัตว อาหารชนิดอ่ืนๆ เชน นมผง เมล็ด ธัญพืช

ตางๆ หรือผลิตภัณฑในโรงเก็บและอ่ืนๆ 
   Residue data in crops, animal products and other food e.g. milk powder, cereal crops or stored 

products, etc. 
  3.8.4 ขอมูลเพ่ือการกําหนดคาระยะเก็บเกีย่วหลังการใชครัง้สุดทาย  
      Information required for the determination of pre-harvest interval (PHI) 
 

 3.9   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสัตวปา 
        Effects on the environment and wildlife 
  3.9.1 ดิน 
     Soil 
   3.9.1.1 ผลการศึกษาความคงทนของพิษตกคางในดิน 
      Persistence of residues in soil 
   3.9.1.2 ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีพิษตกคางอยูในดินกี่วัน 
   If residues persist in soil, state time in days residues likely to remain after use at 

recommended rate 
   3.9.1.3 การสลายตัวของสารเคมใีนดิน 
   Degradation of residues in soil 
   3.9.1.4 การเคล่ือนท่ีของสารเคมใีนดิน โดยระบุวามีมากหรือนอย 
   Movement of residues in the soil, stating the degree of movement, i.e., nil, slightly or high 
   3.9.1.5 ผลของการทดลองตอส่ิงมีชีวิตในดิน 

     Test of effects on soil organisms  
 

  3.9.2 น้ํา 
      Water 
   3.9.2.1 ผลการศึกษาพิษตกคางในน้ํา 
      Result of residue study in water 
   3.9.2.2 ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีสารเคมตีกคางอยูในน้ําปริมาณเทาใด 
      Level of residue likely to be found in water after use at recommended rate 
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   3.9.2.3 การทดลองกับส่ิงมีชีวติในน้ํา นอกจากปลา 
      Test of effects on aquatic organisms other than fish  
  3.9.3 ความเปนพิษตอ นก ผ้ึง ปลา 
      Toxicity to bird, bee and fish 
  3.9.4 ความเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
      Toxicity to other species 
  3.9.5 การทําลายสารเคมีและภาชนะบรรจุ เชน ถาทําลายโดยการเผาตองบอกอุณหภูมิท่ีทําใหมีการ

สลายตัว 
   Method of disposal of unwanted pesticide and container e.g. incineration at specified 

temperature 
3.9.6 วัตถุอันตรายที่ไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแลวเกิน 10 ป ไมตองสงขอมูลขอ 3.9.1 – 3.9.5 

 
 3.10   ขอมูลของประสิทธิภาพ  
      Efficacy data 
  3.10.1  ขอมูลของประสิทธิภาพจากขั้นการทดลองเบื้องตน 
         Efficacy data from trials clearance 
  3.10.2  ขอมูลของประสิทธิภาพจากขั้นการทดลองใชช่ัวคราว 
         Efficacy data from provisional clearance 
  3.10.3  คําแนะนําการใชของกรมวิชาการเกษตร 
         Use recommendation from the Department of Agriculture 
 
 3.11   วิธีวิเคราะห ผลติภัณฑตามขอกําหนดจําเพาะ (Specificaiton) 
      Method of analysis in accordance with product specification 
 
 3.12   เอกสารแสดงวาผลติภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง 
      Product registration/license certificate in other country 

วัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงเปนชนิดเดียวกับวตัถุอันตราย
ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน ไมตองสงขอมูลขอ 3.1 – 3.12 

Hazardous substance to be produced or imported for export to foreign countries, which is the same 
kind as the hazardous substance already been registered in Thailand but different formulation and concentration, 
is not required to submit data in item 3.1 – 3.12 
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ขอ 4   ขอมูลประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายของวัตถุอันตรายผสม ใหสง  
      ขอมูลของวัตถุอันตรายเดี่ยวแตละชนิดที่ประกอบเปนวัตถุอันตรายผสมและสง   
           ขอมูลของผลิตภัณฑเพิ่มเติมดังนี้ 
           Data required for registration of mixture. It is required to submit information of  
           each pesticide which is the component of that mixture together with information   
           of the mixture. 
 

 4.1   ขอมูลทั่วไป 
    Identity of the product 
  4.1.1  ช่ือทางการคา ช่ือโรงงานผูผสมปรุงแตง พรอมดวยท่ีตั้งโรงงาน 

          Trade name, formulator’s name and address 
  4.1.2  อัตราสวนผสม 
            Content of the product 
            4.1.2.1  อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอ่ืน (ถาเปนของแขง็ระบุเปนกรมั / กโิลกรัม ถา

เปนของเหลวระบุเปน กรัม / ลิตร ) และลักษณะของผลิตภณัฑ 
   Content of active ingredient(s) and other components (express in g/kg for solid and 

g/l for liquid) and type of formulation 
             4.1.2.2  อัตราสวนผสม (%) หรือสวนประกอบในผลิตภัณฑ เชน สารชนดิเขมขนตัวทําละลาย 

สารเสริมประสิทธิภาพของสารสําคัญ (Adjuvant) และสารไมออกฤทธ์ิ 
  Content in percent (%) and nature of components included in the product e.g. 

technical grade material, solvents, adjuvant, inert, etc.. 
  4.1.3  ประเภทของการใช 
            Use category 
 

 4.2   คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ 
    Physical and chemical properties of the product 
  4.2.1  สถานะทางภายภาพและสี 
            Physical state and color 
  4.2.2  ความคงตัวในการเก็บรกัษา 
       Storage stability 
  4.2.3  ความหนาแนน (เฉพาะที่เปนของเหลวเทานั้น) 
       Density (for liquid only) 
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  4.2.4  การติดไฟ ของเหลว-จุดวาบไฟ (ถามี) 
      ของแข็ง-มีจุดติดไฟหรือไม 

       Flammability    Liquid - flash point (if any) 
  Solid - whether flammable or not 

  4.2.5  ความเปนกรด-ดาง (pH) 
   Acidity-alkalinity (pH) 

  4.2.6  ขนาดของเกล็ดหรือเม็ด 
Particle size range   

  4.2.7  การเกดิฟองสําหรับสูตรท่ีตองผสมน้ํากอนใช 
            Persistent foam for the formulations which has to be mixed with water before use 
  4.2.8  การเปยกน้ํา สําหรับสูตรผสมน้ํา เชน Wettable powder (WP), Water dispersible  
                           Granule (WG) เปนตน 

            Wettability for the formulations which mixed with water, e.g., Wettable powder (WP), Water  
            dispersible Granule (WG), etc. 

  4.2.9  การแขวนลอยในน้ํา สําหรับสูตรท่ีผสมน้ํากอนใช เชน Wettable powder (WP),  
   Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule (WG) เปนตน 

                 Suspensibility for the formulations which have to be mixed with water before use, e.g.,  
                 Wettable powder (WP), Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule (WG), etc.. 

  4.2.10  การทดสอบขนาดดวยตะแกรงรอนแบบเปยก สําหรับสูตรท่ีผสมน้ํากอนใช เชน 
     Wettable powder (WP) , Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule (WG) เปนตน 

              Wet sieve test for the formulations which have to be mixed with water before use, e.g.,  
                             Wettable powder (WP), Suspension concentrate (SC), Water dispersible Granule (WG), etc.. 
  4.2.11  การทดสอบขนาดดวยตะแกรงรอนแบบแหงสําหรับสูตรชนิดผง และเม็ด เชน Powder for dry  

            seed treatment (DS), Granule (GR) เปนตน 
            Dry sieve test for powder and Granule formulations, e.g. Powder for Dry seed treatment  
            (DS), Granule (GR), etc. 

  4.2.12  การคงตัวของอิมัลช่ัน สําหรับสูตรชนดิ Emuilsifiable concentrate (EC) 
                             Emulsion stability for emulsifiable concentrate (EC) formulation 
  4.2.13  ความสามารถในการเขากันไดกับสารอ่ืน 
                             Compatibility with other compound(s) 
  4.2.14  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน 

     Other properties, e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation 
  4.2.15  ความคงตัว หลังการผสมกอนใช (ระบุเปนช่ัวโมง) 

      Stability of field dilutions (in hours) 
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 4.3   ขอมูลพิษเฉียบพลนั 
                  Acute Toxicological data   
  4.3.1  พิษเฉียบพลันทางปาก 
      Acute oral toxicity 
  4.3.2  พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
       Acute dermal toxicity 
  4.3.3  พิษโดยการหายใจเขาไป 
      Inhalation toxicity 
  4.3.4  การทําใหผิวหนังเกดิความระคายเคือง 
       Skin irritation 
  4.3.5  การทําใหตาเกิดความระคายเคือง 
      Eye irritation 
  4.3.6  การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง  
       Skin or dermal sensitization 
  
 4.4   อาการเกิดพษิ 
                   Diagnosis of poisoning symptom, specific signs of poisoning, clinical test 
 
 4.5  การแกพิษเบื้องตน 
        First aid treatment 
 
 4.6  คําแนะนําสําหรับแพทย 
        Medical treatment 
 
        4.7  ขอมูลของประสิทธิภาพ จากขั้นการทดลองเบือ้งตน 
                  Efficacy data from trials clearance 
 
 4.8    วิธีการวิเคราะหผลิตภัณฑผสมตามขอกําหนดจําเพาะ ถาวิธีการวิเคราะหนัน้แตกตางไปจากผลิตภัณฑ

เดี่ยว 
                Method of analysis in accordance with product specification in the case that such a method is 

different from analysis of single substance 
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 4.9    การบรรจุ 
          Packaging 
  4.9.1  ชนิดและขนาดความจุของภาชนะ 
       Type and size of containers 
  4.9.2  วัสดุท่ีทําภาชนะบรรจ ุ
       Material used for producing container 
  4.9.3  ผลการทดลองการกัดกรอนของภาชนะบรรจ ุ
       Result of corrosive test of the container 
  4.9.4  ผลการทดลองการเก็บในภาชนะบรรจุท่ีจําหนาย 
       Result of storage test in the sale container 
 

4.10 เอกสารแสดงวาผลติภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง 
Product registration / license certificate in other country 
 
วัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงเปนชนิดเดียวกับวตัถุอันตราย

ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน ไมตองสงขอมูลขอ 4.1 – 4.10 
Hazardous substance to be produced or imported for export to foreign countries, which is the same 

kind as the hazardous substance already been registered in Thailand but different formulation and concentration, 
is not required to submit data in item 4.1 – 4.10 
 

ขอ 5  รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 
    Data requirements for microbial pesticides Registration 
 
      5.1 ขอบงชี้ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช  
  Identity of the Microbial Pest Control Product  

5.1.1  ผูขอขึ้นทะเบียน (ช่ือ, ท่ีอยู)   
          Applicant (name, address)  
5.1.2  ผูผลิต preparation (ช่ือ, ท่ีอยู)  
          Manufacturer(s) of the preparation (name, address) 
          ผูผลิตชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช (ช่ือ, ท่ีอยู) 
          Producer of the microbial pest control agent(s) (name, address)  
5.1.3  ช่ือการคา หรือ ช่ือการคาท่ีขอตั้ง และหมายเลขรหัสของผูผลิต 
          Trade name or proposed trade name and manufacturer’s code number(s) 
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5.1.4  สถานะทางกายภาพของชีวภณัฑกําจัดศัตรูพืช (ชนิดสูตรผสมตาม GIFAP) 
          Physical state of MPCP (GIFAP formulation type)  
5.1.5  ประเภทของสิ่งมีชีวิตท่ีควบคุมและประเภทของการใชในไรนา  เชน “สารกําจัดวัชพืช”  
          Biological function category and field of use category,  e.g. “control of weeds”   
5.1.6  ช่ือวิทยาศาสตรและสายพันธุ/ซีโรไทพของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช หมายเลขที่เขาถึงไดในศนูยรวม 

                        เช้ือพันธุท่ีเปนท่ียอมรับ  
           Scientific name and strain/serotype of MPCA, its accession number in a recognized culture  
           collection  
5.1.7  องคประกอบของแตละสวนในชวีภณัฑกําจัดศัตรูพืช ไดแก 
           Composition of each ingredient in MPCP, including  

5.1.7.1  ชีวภัณฑกําจดัศัตรูพืชชนดิเขมขน 
                       Technical Grade of MPCA  

5.1.7.2  สารปรุงแตงแตละชนิด ไดแก ช่ือเคมีและโครงสราง หมายเลข CAS ของสารปรุงแตง  
(ถามี) หรือ คุณลักษณะจําเพาะ ช่ือการคา หนาท่ีในผลิตภณัฑชีวภณัฑกําจัดศัตรูพืช Each 
additive: includes chemical name and structure; CAS numbers of components of additive 
if they exist or an appropriate specification; trade name; function in MPCP  

5.1.7.3  ส่ิงเจือปนที่เปนจุลินทรีย:  ตังช้ีบงในการจําแนกทีต่องมีตามหลักเกณฑดานคุณภาพเพื่อให
กระบวนการผลิตถูกหลักอนามัย แสดงสวนประกอบส่ิงเจอืปนที่เปนจุลินทรียโดยใชหนวย
ท่ีเหมาะสม เชน cfu/ml  
Microbial impurities: taxonomic identification as required by quality criteria to support 
the hygienic state of the production process; express content of microbial impurities in 
appropriate units, e.g. cfu/ml  

5.1.7.4 ส่ิงเจือปนที่ไมใชจุลินทรีย (เชน ผลพลอยไดจากเมตาโบลิค ส่ิงเจือปนในสารตัง้ตน สารพษิ
ตกคางจากการหมกั สารพิษตกคางที่ไมพึงประสงคในพืชอาศัย)                 
Non-microbial impurities (e.g. Metabolic products, impurities in starting materials, 
fermentation residues, extraneous host residues)  

5.1.8  เกณฑดานคุณภาพในการผลิตและเก็บรักษาชวีภัณฑกําจัดศัตรูพืช ไดแก 
          Quality criteria for the production and storage of the MPCP, including  

5.1.8.1 ชวงของปริมาณจุลินทรียในผลิตภณัฑกําจัดศัตรพืูชท่ียอมรับได 
          Acceptable range for content of MPCA 

5.1.8.2 การมีเช้ือสาเหตุของโรคท่ีเกิดกับคนหรือสัตวท่ีไมใชเปาหมาย  
          Presence of human or non-target animal pathogens  
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5.1.8.3 การปรากฏหรือระดับสูงสุดท่ียอมรับไดของสารที่เปนพิษตอสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม  ถา
สงสัยวาจะเกิดขึ้นในขัน้ตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิต หรือถาชีวภัณฑกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธใกลชิดกับเช้ือสาเหตุของโรคท่ีเปนพิษตอคน             
Presence or maximum accepted level of known mammalian toxins, if their presence is 
suspected at any stage in process, or if MPCA is closely related to a toxigenic human 
pathogen  

5.1.8.4 ระดับสูงสุดของส่ิงเจือปนที่เปนจุลินทรียท่ียอมรับได  
Maximum accepted level for microbial impurities 

5.1.9 ขอมูลการควบคุมคุณภาพ (มาตรการของเกณฑดานคณุภาพ) จาก 3-5 รุนการผลิต รวมท้ัง 
          ผลิตภัณฑท่ีเก็บรกัษาเพื่อหาระยะเวลาที่วางจําหนายไดหากยังมีชีวติอยู ถาชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช  
          ชนิดเขมขนเปนขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนการผลิต ขอสนเทศนี้ตองแจงใหทราบตลอดกระบวนการ  
          ผลิต  

Quality control data (measures of quality criteria) from 3-5 production batches, including product 
stored for duration of shelf life if it is metabolically active. If the Technical Grade of MPCA is a 
stage in a continuous production process of an end use product, this information should be 
provided for the entire production process  

 

 5.2   คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และดานเทคนิคของชีวภัณฑกาํจัดศัตรูพืช 
          Physical, Chemical and Technical Properties of the Microbial Pest Control Product  

5.2.1  ลักษณะที่ปรากฏ (สี กล่ิน สถานะทางกายภาพ) 
          Appearance (color, odor, physical state)  
5.2.2  คุณสมบัติทางเทคนคิท่ีเหมาะสม : การเปยกน้ํา การคงตัวของฟอง การแขวนลอย ความคงทนของ 
          การแขวนลอยในน้ํา  การทดสอบผานตะแกรงรอนแบบแหง/เปยก ความคงตัวของการแขวนลอย 
          ในน้ําผสมน้ํามัน ความสามารถในการไหล  ความสามารถในการเท  ความสามารถในการทําให 
          เปนผง  

Technical characteristics as appropriate: wetability, persistent foaming, suspensibility, suspension 
stability, dry/wet sieve test, particle size distribution, content of dust/fines, emulsifiability, 
emulsion stability, flowability, pourability, dustability  
 

5.3  คําแนะนําในการใชและขอควรระวังของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 
Application Instructions and Precautions of the Microbial Pest Control Product  
5.3.1 ศัตรูพืชท่ีตองการควบคุม พืชท่ีตองการอารักขา ขอสนเทศดานการออกฤทธ์ิ (ทางที่เขาสูตนพืช ผล

ทางดานพิษ/แกงแยง) จุลินทรียถูกสงหรือเคล่ือนยายไปสูสวนอ่ืนของพืชไดหรือไม? 
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Pest to be controlled, crop to be protected, available information on mode of action (site of uptake, 
toxic/competitive effect), is microorganism transmitted or translocated to another part of plant? 

5.3.2 อัตราการใช แสดงเปนหนวยน้ําหนกั/ปริมาตรของชีวภณัฑกําจัดศัตรูพืชตอหนวยพ้ืนท่ี/ปริมาตร 
(เชน กก./ไร)  ปริมาณของจุลินทรียในวัสดุท่ีใช (ละอองที่เจือจาง เหยื่อ เมล็ดท่ีคลุกแลว) 
Application rate in terms of mass/vol of MPCP per unit area/volume (e.g. kg/ha). Content of 
micro-organism in material used (diluted spray, bait, treated seed)  

5.3.3 อัตราการใช แสดงเปนหนวยของจุลินทรียตอหนวยพ้ืนท่ี/ปริมาตร  
  Application rate in terms of units of micro-organism per unit area/volume  
5.3.4 วิธีใช (รวมท้ัง ชนิดของเครื่องมือและปริมาตรของสารเจือจาง) 

 Method of application (incl. type of equipment and volume of diluent)  
5.3.5 จํานวนครั้งและกําหนดเวลาในการใช เกี่ยวของกับ พืชอาศัย/ศัตรูพืช ความยาวนานในการอารกัขา 

การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชนดิอ่ืน ระยะเวลาที่ตองเวนหลังการใชสารครั้งสุดทายกอนเก็บเกี่ยว 
Number and timing of applications, related to: host/pest phenology, duration of protection, 
application of other pesticides, pre-harvest interval  

 

5.4   คําแนะนําในการใชที่จะระบุในฉลาก 
         Proposed instructions for use as printed, or to be printed, on labels (Specimen label) 

5.4.1 ลักษณะของภาชนะบรรจ ุ(ภาชนะบรรจตุองผานการทดสอบความปลอดภัยและการอารกัขา 
 ชีวภัณฑกําจดัศัตรูพืช) 
 Packaging: description (Packaging should be checked for safety and protection of MPCP)  

5.4.2 คําแนะนําในฉลากเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวของอยางปลอดภัย 
Label instructions regarding safe handling and storage  

5.4.3 วิธีทําลาย/กําจัดชีวภัณฑกําจดัศัตรูพืชและภาชนะบรรจ ุ(เชน คําแนะนําอยางละเอียดในการควบคุม
การเผาใหเปนเถา)  
Procedures for destruction/disposal of MPCP and its packaging (e.g. detailed instructions for 
controlled incineration) 

 

5.5  วิธีวิเคราะห ผลติ ควบคุมคุณภาพ และการตดิตามตรวจสอบหลังการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 
Methods of Analysis, Manufacturing, Quality Control and Post-Registration, Monitoring of the 
Microbial Pest Control Product  
5.5.1 วิธีการควบคุมคุณภาพและการตดิตามตรวจสอบหลังการขึน้ทะเบียนเพื่อกําหนดปริมาณของ           

จุลินทรียในผลิตภัณฑโดยใชขอความท่ีเหมาะสม ไดแก การสอบเทียบมาตรฐาน ความไว            
การผลิตซํ้า ความถูกตองทางสถิติ และ ขอมูลท่ีเปนตัวแทนเพื่อความถูกตองของ bioassay         
ความเขมขนของ จุลินทรีย (และเมตาโบไลท ถามี) แสดงเปน กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร และ 
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cfu/ml หรือหนวยของศักยภาพที่เหมาะสม 
Quality control and post-registration monitoring method to define content of microorganism in 
appropriate terms (see below), including standardization, sensitivity, reproducibility, statistical 
validity, and representative data to validate the bioassay. 
Concentration of microorganism (and metabolite, if appropriate) in terms of g/kg, or g/L, and 
cfu/ml or appropriate potency units;  

5.5.2 การทดลองความคงทนในการเก็บรักษาและการหาความยาวนานของระยะเวลาในการวาง 
จําหนาย 
 Storage stability test and determination of shelf life  

5.5.3 กระบวนการผลิตชีวภณัฑกําจัดศัตรพืูช อธิบายเทคนิคท่ีใชเพ่ือรับประกันความสม่ําเสมอของ
ผลิตภัณฑและวิธีตรวจพบสารปนเปอนท่ีเปนอันตรายในรุนการผลิต ทํารายการของที่เปนตัวกลาง
ในการผลิต พรอมระบุแหลงและความบริสุทธ์ิของของแตละอยาง 
Production process for MPCP, describing techniques used to ensure a uniform product and 
procedures when hazardous contamination is detected in a batch. List stating intermediate 
materials, with source and purity of each.  

 
5.6  การศึกษาดานพิษวิทยาและขอมูลการรับสัมผัส และขอสนเทศของผลิตภัณฑชีวภัณฑกําจัด 
       ศัตรูพืช  
       Toxicological Studies and Exposure Data and Information for the Microbial Pest Control  
       Product  

5.6.1 พิษเฉียบพลันทางปาก 
         Acute oral toxicity  
5.6.2  พิษเฉียบพลันทางผวิหนัง 
          Acute percutaneous (dermal) toxicity  
5.6.3  พิษเฉียบพลันทางลมหายใจในหน ู 
          Acute inhalation toxicity to rats  
5.6.4  การระคายเคืองผิวหนัง 
          Skin irritation  
5.6.5  การระคายเคืองตา 
          Eye irritation  
5.6.6  เอกสารความปลอดภัยของสารปรุงแตงแตละชนิด 
          Safety data sheet for each additive  
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5.7 สารพิษตกคางใน/บนผลิตภัณฑอาหารและอาหารสัตว และความเปนไปและพฤติกรรมในสิ่งแวดลอมของ   
ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 
Residues in/on Food and Feed Products, and Fate and Behavior in the Environment for the Microbial 
Pest Control Product  

เหตุผลความจําเปนท่ียกเวนการศกึษาพษิตกคางของชีวิภณัฑกําจัดศัตรูพืช 
          Rationale to waive residue studies on MPCP  

 

5.8 สารพิษตกคางใน/บนผลิตภัณฑอาหารและอาหารสัตว และความเปนไปและพฤติกรรมในสิ่งแวดลอมของ  
ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 
Residues in/on Food and Feed Products, and Fate and Behavior in the Environment for the Microbial 
Pest Control Product  

เหตุผลความจําเปนท่ียกเวนการทดลองพิษตกคางของชีวภิณัฑกําจดัศัตรูพืช โดยอาศัยขอสนเทศที่
ไดรับมาเพื่อประเมินความเปนไปและพฤติกรรมของชีวภณัฑกําจดัศัตรูพืชในส่ิงแวดลอม 
Rationale to waive testing, based on adequacy of information provided for MPCA, to permit an 
assessment of the fate and behaviour of MPCA in the environment 

-  ความเปนไปในส่ิงแวดลอม :  จุลินทรียท่ีมาจากตางประเทศ หากมีหลักฐาน (เชนใชเกนิ  
อัตราที่แนะนํา)วาถาไมควบคุมการแพรกระจายอาจทําใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศจะยกเวน
ไมได 

   Environmental fate:  (For exotic organisms, for MPCPs where evidence (e.g. overdosing)   
   suggests that uncontrolled spread could occur or negative impacts on ecosystem can not be  
   excluded) 

 

5.9  ผลของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชตอส่ิงมีชีวิตที่ไมใชเปาหมาย 
        Effects of the Microbial Pest Control Product on Non-Target Organisms  

5.9.1  ผลตอส่ิงมีชีวิตท่ีไมใชเปาหมาย  
Effects on non-target organisms  

5.9.2  การทดสอบผลตอส่ิงมีชีวิตท่ีไมใชเปาหมายไดตัดสินใจโดยยึดหลักเปนกรณี ๆ ไป หรือไม ภายใต 
          การพิจารณา 

Whether or not testing of non-target organisms decided on a case by case basis, under 
consideration of   

 - ส่ิงมีชีวิตในทองถ่ิน หรือจากตางประเทศ  
   native or exotic organism 
- ลักษณะทางชีววิทยาทั่วไปของสารสําคัญในผลิตภัณฑชีวนิทรียกําจัดศัตรพืูช 
   the general biology of a.i. of MPCP 
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- ขอสนเทศทางวิชาการที่มีอยู  
   scientific information available   
 

ชีวภัณฑท่ีผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงเปนชนิดเดียวกับชีวภัณฑท่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน ไมตองสงขอมูลขอ 5.1 – 5.9 

 Microbial pest control product to be produced or imported for export to foreign countries, which is the 
same kind as the microbial pest control product already been registered in Thailand but different formulation and 
concentration, is not required to submit data in item 5.1 – 5.9. 
 

         สําหรับ Bacillus thuringiensis aizawai , Bacillus thuringiensis kurstaki, Nuclear Polyhedrosis 
Virus(NPV), ไสเดือนฝอยชนิด Steinernema spp. (Neoaplectana spp.) และ Heterorhabditis spp. เปนชีวภณัฑท่ีมี
ขอมูลทางวิชาการวาปลอดภัยตอมนษุย สัตว และส่ิงแวดลอม ไมตองสงขอมูล ขอ 5.1-5.9 

For Bacillus thuringiensis aizawai , Bacillus thuringiensis kurstaki, Nuclear Polyhedrosis Virus(NPV), 
Steinernema spp. (Neoaplectana spp.) and Heterorhabditis spp., which has technical information supports that it 
is safe to human, plant, animal and the environment, is not required to submit data in item 5.1-5.9 
  

 ท้ังนี้ชีวภณัฑกําจัดศัตรูพืช ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษไดมาจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD หรือหองปฏิบัติการอ่ืนท่ีไดมาตรฐาน 

Toxicological data of microbial pest control product shall be generated by GLP laboratories and followed 
OECD guidelines or other standardized laboratories.   
 

ขอ 6   รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑจากพืช (ช้ินสวน หรือสารสกัดจากพืช) 
    Data requirements for botanicals (plant, plant extracts) registration  
 

6.1  ประเภท 1:  สารสําคัญในผลติภัณฑอารักขาพืชที่ทําจากพืชชนดิเดียวหรือหลายชนิดและ 
                  ผสมกับน้ํา และผลิตภัณฑอารักขาพืชที่มีสารเตมิใหเปนสูตรผสม 

       Category 1:  Active substances of plant protection products made from one or several  
                       plants and mixed with water and plant protection products possibly with  
                       formulants added. 

6.1.1  การเรียกช่ือพืช 
Plant Nomenclature  
ช่ือพืชเปนภาษาละตินและผูตั้งช่ือ 
Latin name of the plant and its author 
ช่ือสามัญ 
Common names.  
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แหลงกําเนิด(ทางภูมิศาสตร) 
Geographic origin  
สถานะโดยธรรมชาติ : ปลูก หรือเกิดขึ้นเอง 
Natural state: cultivated or wild 
ระยะของการเจริญเติบโต 
Growth stage 
อวัยวะ หรือ สวนของตัวอยางพืช 
Organ or part of the plant sampled 
ถาผลิตภัณฑอารักขาพืชไมไดมาจากพืชโดยตรง ระบุวิธีแปรรูปท่ีใช  
If the plant protection product is not obtained directly from the plant itself, specify  
the processing used;  
แหลงกําเนิดของพืช 
Origin of the plant  
ช่ือและที่อยูของผูปลูก และ/หรือภูมิภาคที่กําเนิด 
Name and address of grower (where relevant) and/or region of origin.  
สภาพการปลูก 
Growing conditions 
สถานที่ เวลา และสภาพการเก็บเกี่ยว 
Place, time and conditions of harvest 
ความยาวนานและสภาพในการเก็บรกัษา 
Length of storage and storage conditions 
การเปล่ียนแปลงแหลงกําเนิดตองพิจารณาลวงหนากอนท่ีจะยอมรับ 
Any change of origin must be considered in advance before being accepted.  

 

6.1.2  ขอบงช้ีผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
           Identity of the plant protection product  

6.1.2.1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูผลิตผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
    Particulars relating to the plant protection product manufacturer  
ช่ือและที่อยูของผูขอขึ้นทะเบียน 
Name and address of applicant 
ช่ือผูติดตอ 
Name of contact person 
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ช่ือและที่อยูของผูผลิต 
Name and address of the manufacturer 
สถานที่ผลิต  
Place of manufacture. 
ช่ือผูติดตอ 
Name of contact person 

6.1.2.2  คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
Plant protection products specifications  
รายละเอียดเกี่ยวกับสารเคม ี
Establish a chemical profile:  

- รายละเอียดของสารสําคัญท่ีทราบ ใหขอมูลชวงความเขมขนของสารสําคัญ 
       Description of the known active plant protection substances. Provide the active 
       substances’ concentration range.  

-  สําหรับสารอ่ืน ๆ ใหขอมูลเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักรวม (หรือชวงของเปอรเซ็นต) 
    For the other substances, provide a percentage of the total weight (or a percentage  
    range).  
    ถาไดมีการบงช้ีชนดิของสารสําคัญแลว ตองการขอสนเทศตอไปนี้ 
    If any active substance has been identified the following information are required :  
-  ช่ือเคมีตามระบบ IUPAC และขอสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับขอบงช้ี (CAS No. สูตร  
    โครงสราง    ช่ือสามัญ  ตาม ระบบ ISO) 
     Chemical name according to IUPAC, and other information about identity (CAS  
     No,   structural formula, ISO name).  
-   คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี : ความดันไอ สัมประสิทธ์ิการแตกตวั การทําปฏิกิริยากับ 
     น้ํา การสลายตัวเม่ือไดรบัแสง 
     Physico-chemical properties: vapour pressure, partition coefficient, hydrolysis,  
      photolysis.  
-   สําหรับวัตถุมีพิษใด ๆ ท่ีกอปญหาตอมนุษย สุขภาพของสัตว และส่ิงแวดลอม ตอง 
     ใหขอมูลขีดจํากัด  ปริมาณสูงสุดในผลิตภัณฑ 
     For any toxic substances that are relevant for human, animal health and  
     environment provide a maximum content limit 
     ถายังไมมีการบงช้ีชนิดของสารสําคัญ ใหกําหนดเครื่องหมายของตัวแทน 
     If the active substance(s) is (are) not identified, define a representative marker*. 
     * เชน สารเคมีท่ีมีอยูในพืชโดยธรรมชาตใินสัดสวนท่ีทราบ เพ่ือใชในการบงช้ี 
        ผลิตภัณฑอารักขาพืช  
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    * i.e. a chemical naturally present in a known proportion in the plant in order to  
       identify the plant protection product.  
      ผลการวิเคราะห 5 รุนการผลิตจากตางผูผลิตกนั เก็บรวบรวมขอมูลจากหลาย 
      ชวงเวลา 
      Analysis report of 5 batches of different manufacture, collected over several  
      periods 

6.1.2.3  ผูผลิตผลิตภัณฑอารักขาพืช 
Manufacture of the plant protection product  
รายละเอียดกระบวนการผลิตท่ีถูกตอง : วิธีการ ขั้นตอน สภาพการปฏิบัติงาน 
Precise description of the manufacturing process: methods, stages, operating    
conditions.  
การตรวจพบและการบงช้ีสารปนเปอนท่ีอาจมี เชน โลหะหนัก สารพิษ สารปองกัน 
กําจัดศัตรูพืช 
Detection and identification of possible contaminants such as heavy metals, toxins,  
pesticides 
การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา:  การตรวจพบและการวัดปริมาณของเชื้อกอโรค  
ในพืช สัตว และคน (ขึ้นอยูกับชนิดและแหลงกําเนินของพชื และการผลิตและเก็บ 
รักษาผลิตภัณฑอารกัขาพืช) 
 

Assessment of microbiological quality: detection and quantification of the plant and  
animal and human pathogens (depending on the type and origin of the plant, and the  
plant protection product’s manufacture and storage) 
 

6.1.2.4  บัญชีรายช่ือเต็มขององคประกอบ  
Full list of ingredients 
ช่ือการคาของผลิตภัณฑอารกัขาพืช  สถานะทางกายภาพ และหนาท่ี  
The plant protection product’s trade name, physical state and function  
ตัวอยาง : ผลิตภัณฑอารกัขาพืชผลิตโดยตรงจากพืช  
Example: plant protection product manufactured directly from a plant  
ใหสงขอมูลปริมาณที่ถูกตอง หรือขดีจํากัดสูงสุดและต่ําสุด 
A precise quantity of the plant, or an upper and lower limit must be submitted.  
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 ปริมาณ (Quantity)  
พืช (ท้ังตน)                                                            
Plant (whole or part) 

[    ] กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร (แสดงเปนน้ําหนกั
สดและน้ําหนักแหง หรือเปนสวนตางของน้ําหนกั)           
[    ]  g/kg or g/l  (express as fresh weight and dry 
weight or as a weight interval) 

องคประกอบอ่ืน (รวมทั้ง CAS No.)                    
Other ingredient (Include CAS No.) 

[    ]  กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร                                     
[    ]  g/kg or g/l 

น้ํา                                                                             
Water  

[    ]  กรัม/ลิตร                                                                    
[    ]  g/l 

 

6.1.3  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมขีองผลิตภัณฑอารกัขาพืช  
          Physical and chemical properties of the plant protection product 
 ชนิดของสูตรผสม 
 Type of formulation 
 ลักษณะที่ปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี และกล่ิน)  
 Appearance (physical state, colour, and odour) 
 ความเปนกรด-ดาง 
 pH 
 คุณสมบัติในการเติมออกซิเจนใหสารอ่ืน 
 Oxidising properties 
 ความหนาแนนสัมพัทธ 
 Relative density 
 การแขวนลอยในน้ํา 
 Suspensibility 
 ความคงตัวของฟอง 
 Persistent foaming 
 สัดสวนขนาดอนุภาคของผง 
 Particle size distribution for powders 
 ความสามารถเขากนัไดกับภาชนะบรรจ ุ
 Compatibility with the packaging 
 ความยาวนานในการเก็บรักษาผลิตภัณฑอารักขาพืช  
 Plant protection product’s stability in storage:  

  -  โดยการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติทุกกรณทีางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ และของ  
      สารสําคัญท่ีไดมี การบงช้ีแลว 
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      With monitoring in all cases of its physical, chemical and micro-biological  
      properties and of the active substances that have been identified.  
  -   ตองระบุวิธีการหุมหอ หรือบรรจ ุการทดสอบความคงทนของสูตรผสมเดียวกัน 3 รุนการผลิต 

จะตอง ดําเนินการภายใตสภาพปกต ิโดยใชปริมาณและการหุมหอเชนเดียวกับผลิตภณัฑท่ีจะ
วางจําหนายในทองตลาด 

      The wrapping and packaging must be specified. The stability trials are to be carried out 
under normal conditions on 3 batches of the same formula, using the dose and wrapping that 
will be used when the product is marketed. 

6.1.4. ขอมูลการใช  
          Data on application 

บริเวณที่ใช 
Field of use 
ผลตอส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตราย การคาดหมายการออกฤทธิ ์ 
Effect on harmful organisms, expected mode of action 
รายละเอียดการจงใจทีจ่ะนําไปใช  (พืช, ปรสิต) 
Details of intended use (crops, parasites) 
อัตราการใช  
Application rate  
วิธีใช 
Method of application  

 จํานวนครั้งและระยะเวลาที่ใชและระยะเวลาที่อารกัขาที่สอดคลองกัน 
Number and timing of applications and the protection period where relevant.  

6.1.5. ขอสนเทศเพิ่มเติมของผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
           Further information on the plant protection product 

ภาชนะบรรจุ (รายละเอียด ชนิด ความจุ ขนาด วัสดุ การปดผนึก) 
Packaging (description, type, capacity, size, materials, seal) 
วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือท่ีใชผลิตภัณฑ 
Methods for cleaning the equipment used to apply the product 
ระยะเวลาที่ยอมใหเขาพ้ืนท่ีหลังการใชและขอควรระวังเพือ่ปองกันพิษภัยตอมนษุย สัตว และ 
ส่ิงแวดลอม  
Re-entry periods, required waiting periods or other precautions for protecting man, animals and  
the environment 
คําแนะนําวิธีการและขอควรระวังในการปฏิบัตเิกี่ยวกับผลิตภัณฑ การเก็บรักษา และการขนสง  
หรือ ในเหตุการณท่ีเกดิไฟไหม 
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Recommended procedures and precautions for product handling, storing and  
transporting, or in the event of a fire 
วิธีการโตตอบกรณีฉกุเฉินในเหตกุารณท่ีเกิดอุบัติเหต ุ
Emergency procedures in the event of an accident 
วิธีการทําลายหรือกําจดัการปนเปอน (ขึ้นอยูกับชนิดขององคประกอบในผลิตภณัฑอารักขาพืช) 
Destruction or decontamination procedures (depending on the kind of ingredients in  
the plant protection product) 

6.1.6. วิธีวิเคราะห 
           Analytical methods  

•  ถามีการบงช้ีชนิดสาร: 
    If the substances are identified: 

          สอบเทียบความถูกตองของวิธีวิเคราะหสาระสําคัญท่ีมีการบงช้ีชนิดสารในผลิตภัณฑ       
                  อารักขาพืช 

    Validated method for analysing the identified active substance in the plant  
     protection product,  
•   ถายังไมมีการบงช้ีชนิดสาร:  
     If the active substances are not identified 
     ตองมีวิธีวิเคราะห marker ในผลิตภัณฑอารกัขาพืชท่ีไดสอบเทียบความถูกตองแลว       
     A validated method of analysis of the marker in the plant protection product should be  
     available.  
•    วิธีวิเคราะหสารสําคัญในน้ํา ดนิ และอากาศที่ไดสอบเทียบความถูกตองแลวเปนส่ิงท่ี         

จําเปน หากคาดวาจะมีการไดรับสัมผัสและการสนับสนุน(การไดรับสัมผัส) เม่ือเปรียบเทียบ
กับระดับท่ีมีอยูในธรรมชาต ิ
 A validated method for analysing the active substance in water, soil and air can  
 be judged necessary if exposure of the concerning compartment is likely and  
 the contribution compared to natural background levels is substantial.  

•    ถาเปนวัตถุมีพิษท่ีเกี่ยวกับสุขภาพของมนษุย หรือ สัตว หรือส่ิงแวดลอมถูกตรวจพบใน 
      ผลิตภัณฑอารักขาพืช ตองสงวิธีวิเคราะหท่ีไดสอบเทียบความถูกตองแลว  
      If any toxic substances that are relevant for human or animal health and the  
      environment are detected in the plant protection product, validated methods of  
      analysis must be provided.  
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6.1.7. การศึกษาดานพิษวิทยา 
          Toxicological studies 

ตองสงขอสนเทศดานพิษวิทยาที่หาไดท้ังหมด รวมท้ังผลการศึกษา ส่ิงพิมพ ผลการประเมิน การใช
อ่ืนๆนอกเหนือจากใชเปนสารปองกันกําจดัศัตรูพืช 
Provide all toxicological information available, including studies, publications,  
evaluations done, other uses than pesticides etc. 
ขอสนเทศที่สงตองมีคุณภาพเพียงพอที่จะประเมินผลิตภณัฑอารักขาพืชได โดยพจิารณาจุดสุดทายท่ี
สอดคลองกับการใชผลิตภัณฑท่ีจงใจ (ตวัอยางเชน พิษเฉียบพลันทางปาก พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง 
พิษเฉยีบพลันทางลมหายใจ การระคายเคืองตาและผิวหนังและ การทําใหเกดิอาการแพทางผิวหนัง) 
ในกรณขีองพืชท่ีใชผลิตผลิตภณัฑอารักขาพืชใชเปนอาหารหรืออาหารสัตวดวย ขอสนเทศดานพิษ
เฉียบพลันทางปากอาจไดรับการยกเวน  
The information provided must be of sufficient quality to enable an evaluation of the  
plant protection product, taking into account the endpoints relevant for the intended  
use of the product (i.e. acute oral, dermal, inhalation toxicity, cutaneous and eye irritation and skin 
sensitization). In case the plant used in the plant protection product is also used in food and feed, 
information on oral toxicity may be waived.  
ขึ้นอยูกับผลลัพธจากการประเมนิ  อาจมีการเรยีกขอมูลเพ่ิมเติมไดเปนกรณี ๆ ไป 
Depending on the outcome of the evaluation, additional information can be required on a case by 
case basis.  
ในกรณีท่ีมีการเติมสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภณัฑอารักขาพืช ตองสงเอกสารความปลอดภัย
ของสารที่ใชเติมดวย 
In the case where formulant(s) are added in the plant protection product, the safety data sheets of 
the formulant(s) must be provided.  
โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารกัขาพืช
เปนหลัก  อาจตองการขอมูลดานพิษวิทยาเพิ่มเติมซ่ึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ 
Based on available information on the formulant(s) and the amount added in the plant  
protection product, further toxicological data may be required based on expert  
judgment 
การประเมินความเส่ียงของผูใชสารและคนงานจะตองมกีารกลาวถึง และตองระบุชนิดของอุปกรณ
ปกปองรางกายที่สอดคลองกัน  
Risk assessment for the operator and worker must be addressed and personal  
protective equipment where relevant indicated.  
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       6.1.8. สารพิษตกคางในหรือบนผลผลิตท่ีเปนอาหารและอาหารสัตวท่ีผานการใชผลิตภณัฑ 
                        อารักขาพืช 
                        Residues in or on treated products food and feed 

ขนาดของการไดรับสัมผัสเนื่องจากการใชผลิตภัณฑอารกัขาพืช ตองไดรับการเปรียบเทียบกับการ
ไดรับสัมผัสเนื่องจากการบริโภคพืชท่ีนํามาผลิตเปนผลิตภณัฑอารักขาพืชนั้น ในกรณีท่ีสารสําคญั
หรือองคประกอบที่มีพิษอ่ืนๆเกิดขึน้ใน/บนพืชท่ีเปนอาหารหรืออาหารสัตวท่ีผานการใชผลิตภณัฑ
อารักขาพืช ตองมกีารทดลองสารพิษตกคางในไรนาแบบมผูีกํากับดูแล 
The extent of exposure due to the use as plant protection product, must be compared to the 
exposure due to consumption of the plant itself. In cases where relevant residues of the active 
substance or other components of toxicological relevance occur in/on the treated plants used as a 
food or feed item, supervised field trials must be carried out.  
ขึ้นอยูกับผลการทดลอง อาจจําเปนตองมกีารศกึษาเพิ่มเติม (ตัวอยางเชน การแปรรูป การใหอาหาร) 
Depending on the results, further studies (e.g., processing, feeding) might be  
necessary.  
หากสอดคลองกัน อาจตองมกีารประเมินความเส่ียงดานโภชนาการของผูบริโภค 
When relevant a dietary risk assessment for the consumer is required.  

 6.1.9. ความเปนไปและพฤติกรรมในส่ิงแวดลอม 
                        Fate and behavior in the environment 

หากคาดวาจะเกิดการสัมผัสกับน้ํา ดนิ และอากาศ ตองสงขอสนเทศที่หาไดจากวรรณกรรมเกีย่วกับ
ระดับท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ หากมกีารเพิ่มปริมาณขึ้นมากอาจตองการขอสนเทศมากขึน้ขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ 
If exposure of water, soil or air is likely to occur available information from literature  
on natural background levels should be provided. If there is a substantial increase  
more information may be required based on expert judgment.  

 6.1.10. การศึกษาพษิตอระบบนิเวศ 
                          Ecotoxicological studies  

  ตองสงขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศทั้งหมดที่หาได รวมท้ังผลการศึกษา ส่ิงพิมพ ผลการ  
  ประเมินท่ีไดดําเนนิการ 
  Provide all ecotoxicological information available, including studies, publications,  
  evaluations done.  
 โดยการยึดขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศที่หาไดเปนหลัก  อาจตองการขอสนเทศของ  
  ผลิตภัณฑอารักขาพืชเพ่ิมเติมซ่ึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ 
  Based on the evaluation of the available information, further ecotoxicological data on  
  the plant protection product may be required based on expert judgment.  
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 ในกรณีท่ีมีการเติมสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภณัฑอารักขาพืช ตองสงเอกสารความ  
  ปลอดภัยของสารที่ใชเติมดวย 
  In the case where formulant(s) are added in the plant protection product, the safety  
  data sheets of the formulant(s) must be provided.  
  โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารกัขา  
  พืชเปนหลัก อาจตองการขอมูลดานพษิตอระบบนิเวศเพิ่มเติมซ่ึงขึ้นอยูกับการตดัสินใจของ  
  ผูเช่ียวชาญ 
  Based on available information on the formulant(s) and the amount added in the plant  
  protection product, further ecotoxicological data may be required based on expert  
  judgment.  

 6.1.11. การจําแนกและการปดฉลาก 
                          Classification and labelling 

  หากสามารถทําได ตองมีขอเสนอในการจําแนกและการปดฉลาก 
  If applicable, proposals for the classification and labelling are mandatory.  

 

6.2  ประเภท 2 :  สารสําคัญของผลิตภัณฑอารักขาพืชไดมาจากสารสกัดหนึ่งชนิดหรือหลาย 
                           ชนิด ที่สกัดโดยเอทานอล/น้ํา และผลติภณัฑอารักขาพืชทีอ่าจเติมสารที่ทําใหเปน 
                           สูตรผสม     
        Category 2 : Active substances of plant protection products prepared with one or several  
                              ethanol/water based extracts made of plants and plant protection products  
                              possibly with formulants added 
      6.2.1.  การเรียกช่ือพืช 

                  Plant nomenclature  
ช่ือพืชเปนภาษาละตินและผูตั้งช่ือ 
Latin name of the plant and its author 
ช่ือสามัญ 
Common names.  
ช่ือสกุล  ชนิด ชนิดยอย พันธุ หรือ chemotype   ถาจําเปน 
Genus, species, sub-species, variety or chemotype, if necessary 
แหลงกําเนิด(ทางภมิูศาสตร) 
Geographic origin  
สถานะโดยธรรมชาติ : ปลูก หรือเกิดขึ้นเอง 
Natural state: cultivated or wild 
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ระยะของการเจริญเติบโต 
Growth stage 
อวัยวะ หรือ สวนของตัวอยางพืช 
Organ or part of the plant sampled 
ถาไมไดใชพืชในสภาพธรรมชาติ ใหระบุวิธีการแปรรูปและคุณสมบัติของผลิตภณัฑท้ัง  

                 macro- and microscopic 
If the plant is not used in its natural state, specify the processing used and the  

                  macro- and microscopic characteristics of the resulting product.  
แหลงกําเนิดของพืช 
Origin of the plant  
ช่ือและที่อยูของผูปลูก และ/หรือภูมิภาคที่กําเนิด  
Name and address of grower (where relevant) and/or region of origin.  
สภาพการปลูก 
Growing conditions 
สถานที่ เวลา และสภาพการเก็บเกี่ยว 
Place, time and conditions of harvest 
ความยาวนานและสภาพในการเก็บรกัษา 
Length of storage and storage conditions 
การเปล่ียนแปลงแหลงกําเนิดตองพิจารณาลวงหนากอนท่ีจะยอมรับ 
Any change of origin must be considered in advance before being accepted. 

 
 6.2.2.  ขอบงช้ีผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
                         Identity of the plant protection product 

6.2.2.1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูผลิตผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
Particulars relating to the plant protection product manufacturer  
ช่ือและที่อยูของผูขอขึ้นทะเบียน 
Name and address of applicant 
ช่ือผูติดตอ 
Name of contact person 
ช่ือและที่อยูของผูผลิต 
Name and address of the manufacturer 
สถานที่ผลิต  
Place of manufacture. 
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ช่ือผูติดตอ 
Name of contact person 

6.2.2.2 ขอมูลจําเพาะของสารสกัด 
Extract specifications  
รายละเอียดของสารเคมีท่ีตองม:ี  
A chemical profile is required:  
รายละเอียดของสารสําคัญท่ีทราบ ใหขอมูลชวงความเขมขนของสารสําคัญ 
Description of known active plant  protection substances. Provide a concentration  
range for the active substances.  
สําหรับสารสําคัญท่ีไดมีการบงช้ีแลว ตองการขอมูลดังตอไปนี้ :  
For the identified active substance(s) the following information are required:  

-  ช่ือเคมีตามระบบ IUPAC และขอสนเทศอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบงช้ี (CAS No. สูตร  
  โครงสราง   ช่ือ สามัญตามระบบ ISO) 
   Chemical name according to IUPAC, and other information about identity (CAS    
   N°, structural formula, ISO name).  
-  คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี  เชน ความดนัไอ สัมประสิทธ์ิการแตกตัว การทํา  
   ปฏิกิริยากับน้ํา การสลายตวัเม่ือไดรับแสง รวมทั้งผลจากความเปนกรด-ดาง 
   Physico-chemical properties such as vapour pressure, partition coefficient,   
   hydrolysis and photolysis including pH-effect.  

สําหรับสารอ่ืน ๆ ใหขอมูลเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักรวม  
For other substances, provide a percentage of the total weight.  
สําหรับวัตถุมีพิษใด ๆ ท่ีกอปญหาตอมนษุย สุขภาพของสัตว และส่ิงแวดลอม ตองใหขอมูล
ขีดจํากัดปริมาณสูงสุดในผลิตภัณฑ 
For any toxic substances that are relevant for human, animal health and environment, 
provide a maximum content limit.  
ผลการวิเคราะห 5 รุนการผลิตจากตางผูผลิตกนั เก็บรวบรวมขอมูลจากหลายชวงเวลา 
Analysis report of 5 batches of different manufacture, collected over several periods.  

6.2.2.3  ผูผลิตสารสกัด 
Manufacture of the extract  
รายละเอียดกระบวนการผลิตท่ีถูกตอง : วิธีการ ขั้นตอน สภาพการปฏิบัติงาน ชนิดและ
ปริมาณของตวัทําละลายที่ใช 
Precise description of the manufacturing method : methods, stages, operating  
conditions, type and quantity of the solvents used.  
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6.2.2.4  คุณสมบัติจําเพาะของผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
Plant protection product specifications  
รายละเอียดกระบวนการผลิตท่ีถูกตองของผลิตภณัฑอารักขาพืช : วิธีการ ขั้นตอน สภาพ
การปฏิบัติงาน 
Precise description of the manufacturing process of the plant protection product :  
methods, stages, operating conditions.  
การตรวจพบและการบงช้ีสารปนเปอนท่ีอาจมี เชน โลหะหนัก สารพิษ สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช 
Detection and identification of possible contaminants such as heavy metals, toxins,  
pesticides.  
การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา:  การตรวจพบและการวัดปริมาณของเชื้อกอโรคในพืช 
สัตว และคน (ขึ้นอยูกับชนิดและแหลงกําเนิดของพืช และการผลิตและเก็บรกัษาผลิตภณัฑ
อารักขาพืช) 
Assessment of microbiological quality: detection and quantification of the plant and  
animal and human pathogens (depending on the type and origin of the plant, and the plant 
protection product ’s manufacture and storage).  

6.2.2.5  บัญชีรายช่ือเต็มขององคประกอบ  
Full list of ingredients 
ตองระบุช่ือการคาของผลิตภัณฑอารกัขาพืช  สถานะทางกายภาพ และหนาท่ี  
The plant protection product’s trade name, physical state and function must be  
specified. 
ตัวอยาง : ใหสงขอมูลปริมาณที่ถูกตอง หรือขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดท่ีตรงกับปริมาณ
ผลิตภัณฑอารักขาพืชท่ีกําหนด 
Example: A precise quantity or an upper and lower limit corresponding to a defined  
quantity of plant-protection substances must be submitted.  
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 ปริมาณ Quantity 
สารสกัดของ [      ]  ไดมาจาก                                  
Extract of  [      ]  prepared from  

[    ]  กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตรของสารสกัดท่ี
ตรงกัน                                                                         
[    ] g/kg or g/l of extract corresponding to 

• พืช [      ] กรัม/กิโลกรัม                             
Plant(s)  [     ]   g/kg 

[    ]  กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตรของสารสําคัญ      
[    ]  g/kg or g/l of active substance 

• ตัวทําละลาย (ระบุองคประกอบของตวัทําละลาย)   
solvent (specified solvent composition) 

 

ระบุปริมาณ เปน กรัม/ลิตร หรือ กรัม/กิโลกรัม          
Indicating  content in g/l  or g/kg  

 

(รวม CAS No.)                                                           
(Include CAS No.) 

 

องคประกอบอ่ืน ๆ                                                      
Other ingredients 

[    ]  กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร                             
[    ]  g/kg or g/l 

 
 6.2.3.  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมขีองสารสกัดดวยน้ํา/เอทานอล 

  Physical and chemical properties of the water/ethanol extract  
     ชนิดของสูตรผสม 
     Type of formulation. 
     ลักษณะที่ปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี และกล่ิน)  
     Appearance (physical state, colour, and odour). 
     ความเปนกรด-ดาง  
     pH 
     การระเบิด จุดวาบไฟ การลุกไหมดวยตนเอง  
     Explosiveness, flash point, self-combustibility.  
     คุณสมบัติในการเติมออกซิเจนใหสารอ่ืน 
     Oxidising properties 
การระเหย  
Volatility 
ความหนืด 
Viscosity 
แรงตึงผิว  
Surface tension 
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ความหนาแนนสัมพัทธและความหนาแนนรวม 
Relative and overall densities.  
ความสามารถในการแขวนลอย 
Suspensibility.  
ความคงตัวของฟอง 
Persistent foaming 
ความสามารถเขากนัไดกับภาชนะบรรจ ุ
Compatibility with the packaging.  
ความยาวนานในการเก็บรักษาผลิตภัณฑอารักขาพืช  
Plant protection product’s stability in storage:  

  -  โดยการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติทุกกรณีทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ และ  
      ปริมาณสารสําคัญท่ี ไดบงช้ีแลว 
      With monitoring in all cases of its physical, chemical and micro-biological  
      properties and content of the identified active substances.  
  -   ตองระบุวิธีการหุมหอ หรือบรรจ ุการทดสอบความคงทนของสูตรผสมเดียวกัน 3 รุน 
      การผลิต จะตองดําเนินการภายใตสภาพปกต ิโดยใชปรมิาณและการหุมหอ 
      เชนเดียวกับผลิตภัณฑท่ีจะวางจําหนายใน ทองตลาด 
     The wrapping and packaging must be specified. The stability trials are to be  
     carried out under normal conditions on 3 batches of the same formula, using  
      the dose and wrapping that will be used when the product is marketed 

6.2.4  ขอมูลการใช   
                 Data on application  

บริเวณที่ใช 
Field of use 
ผลตอส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตราย การคาดหมายการออกฤทธิ ์ 
Effect on harmful organisms, expected mode of action 
รายละเอียดการจงใจทีจ่ะนําไปใช  (พืช, ปรสิต) 
Details of intended use (crops, parasites) 
อัตราการใช  
Application rate  
วิธีใช 
Method of application  
จํานวนครั้งและระยะเวลาที่ใชและระยะเวลาที่อารกัขาที่สอดคลองกัน 
Number and timing of applications and the protection period where relevant.  
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 6.2.5.  ขอสนเทศเพิ่มเติมของผลิตภัณฑอารกัขาพืช 
                         Further information on the plant protection product  

ภาชนะบรรจุ (รายละเอียด ชนิด ความจุ ขนาด วัสดุ การปดผนึก) 
Packaging (description, type, capacity, size, materials, seal) 
วิธีการทําสะอาดเครื่องมือท่ีใชผลิตภัณฑ 
Methods for cleaning the equipment used to apply the product 
ระยะเวลาที่ยอมใหเขาพ้ืนท่ีใชสารหลังการใชและขอควรระวังเพื่อปองกันพิษภัยตอมนษุย สัตว  
และส่ิงแวดลอม  
Re-entry periods, required waiting periods or other precautions for protecting man, animals and  
the environment 
คําแนะนําวิธีการและขอควรระวังในการปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การเก็บรักษา และการขนสง  
หรือ ในเหตุการณท่ีเกดิไฟไหม 
Recommended procedures and precautions for product handling, storing and transporting, or in  
the event of a fire 
วิธีการโตตอบกรณีฉกุเฉินในเหตกุารณท่ีเกิดอุบัติเหต ุ
Emergency procedures in the event of an accident 
วิธีการทําลายหรือกําจดัการปนเปอน (ขึ้นอยูกับชนิดขององคประกอบในผลิตภณัฑอารักขาพืช) 
Destruction or decontamination procedures (depending on the kind of ingredients in the plant  
protection product) 

 6.2.6  วิธีวิเคราะห 
                        Analytical methods 

•     ถามีการบงช้ีชนิดสาร:  
      If the active substances are identified 
     ตองสงวิธีวิเคราะหสาระสําคัญท่ีมีการบงช้ีชนดิสารในผลิตภัณฑอารกัขาพืชท่ีผานการสอบ 
     เทียบความถูกตองแลว 
      Validated method for analysing the identified active substance in the plant  
      protection product must be provided.  
•     ถายังไมมีการบงช้ีชนิดสาร: 
 If the active substances are not identified 
  ตองมีวิธีวิเคราะห marker ในผลิตภัณฑอารกัขาพืชท่ีไดสอบเทียบความ ถูกตองแลว       

A validated method of analysis of the marker in the plant protection product should be 
available.  
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•    วิธีวิเคราะหสารสําคัญในน้ํา ดนิ และอากาศที่ไดสอบเทียบความถูกตองแลวเปนส่ิงท่ีจําเปน  
      หากคาดวาจะมกีารไดรับสัมผัสและการสนับสนุน(การไดรับสัมผัส) เม่ือเปรียบเทียบกับระดับ 
      ท่ีมีอยูในธรรมชาต ิ      

 A validated method for analysing the active substance in water, soil and air can be  
      judged necessary if exposure of the concerning compartment is likely and the  
     contribution compared to natural background levels is substantial.  

•     ถาเปนวัตถุมีพิษท่ีเกี่ยวกับสุขภาพของมนษุย หรือ สัตว หรือส่ิงแวดลอมถูกตรวจพบใน 
         ผลิตภัณฑอารักขาพืช ตองสงวธีิวิเคราะหท่ีไดสอบเทียบความถูกตองแลว  

      If any toxic substances that are relevant for human or animal health and the  
     environment are detected in the plant protection product, validated methods of  
      analysis must be provided.  
 6.2.7.  การศึกษาดานพิษวิทยา 
                         Toxicological studies  

ตองสงขอสนเทศดานพิษวิทยาที่หาไดท้ังหมด รวมท้ังผลการศึกษา ส่ิงพิมพ ผลการประเมินท่ี
ดําเนินการในประเทศกลุม OECD  การใชอ่ืนๆนอกเหนือจากใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ  

Provide all toxicological information available, including studies, publications, evaluations done in 
OECD countries, other uses than pesticides etc.  
ขอสนเทศที่สงตองมีคุณภาพเพียงพอที่จะประเมินผลิตภณัฑอารักขาพืชได โดยพจิารณาจุดสุดทายท่ี
สอดคลองกับการใชผลิตภัณฑท่ีจงใจ (ตวัอยางเชน พิษเฉียบพลันทางปาก พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง 
พิษเฉียบพลันทางลมหายใจ การระคายเคืองตาและผิวหนัง และ การทําใหเกดิอาการแพทางผิวหนัง) 
ในกรณขีองพืชท่ีใชผลิตผลิตภณัฑอารักขาพืชใชเปนอาหารหรืออาหารสัตวดวย ขอสนเทศดานพิษ
เฉียบพลันทางปากอาจไดรับการยกเวน  
The information provided must be of sufficient quality to enable an evaluation of the plant 
protection, taking into account the endpoints relevant for the intended use of the product (i.e. acute 
oral, dermal, inhalation toxicity, cutaneous and eye irritation and skin sensitization). In case the 
plant used in the plant protection product is also used in food and feed, information on oral toxicity 
may be waived.  
ขึ้นอยูกับผลลัพธจากการประเมนิ  อาจมีการเรยีกขอมูลเพ่ิมเติมไดเปนกรณี ๆ ไป 
Depending on the outcome of the evaluation, additional information can be required on a case by 
case basis.  
ในกรณีท่ีมีการเตมิสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภณัฑอารักขาพืช ตองสงเอกสารความปลอดภัย
ของสารที่ใชเติมดวย 
In the case where formulant(s) are added in the plant protection product, the safety data sheets of 
the formulant(s) must be provided.  
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โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารกัขาพืช
เปนหลัก  อาจตองการขอมูลดานพิษวิทยาเพิ่มเติมซ่ึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ 
Based on available information on the formulant(s) and the amount added in the plant protection 
product, further toxicological data may be required based on expert judgment 
การประเมินความเส่ียงของผูใชสารและคนงานจะตองมีการกลาวถึง และตองระบุชนิดของอุปกรณ
ปกปองรางกายที่สอดคลองกัน  
Risk assessment for the operator and worker must be addressed and personal protective equipment 
where relevant indicated.    

6.2.8. สารพิษตกคางในหรือบนผลผลิตท่ีเปนอาหารและอาหารสัตวท่ีผานการใชผลิตภณัฑอารักขาพืช 
          Residues in or on treated products food and feed  

ขนาดของการไดรับสัมผัสเนื่องจากการใชผลิตภัณฑอารกัขาพืช ตองไดรับการเปรียบเทียบกับการ
ไดรับสัมผัสเนื่องจากการบริโภคพืชท่ีนํามาผลิตเปนผลิตภณัฑอารักขาพืชนั้น ในกรณีท่ีสารสําคญั
หรือองคประกอบที่มีพิษอ่ืนๆเกิดขึน้ใน/บนพืชท่ีเปนอาหารหรืออาหารสัตวท่ีผานการใชผลิตภณัฑ
อารักขาพืช ตองมกีารทดลองสารพิษตกคางในไรนาแบบมผูีกํากับดูแล 
The extent of exposure due to the use as plant protection product, must be compared to the 
exposure due to consumption of the plant itself. In cases where relevant residues of the active 
substance or other components of toxicological relevance occur in/on the treated plants used as a 
food or feed item, supervised field trials must be carried out.  
ขึ้นอยูกับผลการทดลอง อาจจําเปนตองมกีารศกึษาเพิ่มเติม (ตัวอยางเชน การแปรรูป การใหอาหาร) 
Depending on the results, further studies (e.g., processing, feeding) might be necessary.  
หากสอดคลองกัน อาจตองมกีารประเมินความเส่ียงดานโภชนาการของผูบริโภค 
When relevant a dietary risk assessment for the consumer is required.     

 6.2.9. ความเปนไปและพฤติกรรมในส่ิงแวดลอม 
                        Fate and behavior in the environment  

หากคาดวาจะเกิดการสัมผัสกับน้ํา ดนิ และอากาศ ตองสงขอสนเทศที่หาไดจากวรรณกรรมเกีย่วกับ
ระดับท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ หากมกีารเพิ่มปริมาณขึ้นมากอาจตองการขอสนเทศมากขึน้ขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ 
If exposure of water, soil or air is likely to occur available information from literature on natural 
background levels should be provided. If there is a substantial increase more information may be 
required based on expert judgment.  
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 6.2.10. การศึกษาพษิตอระบบนิเวศ 
                        Ecotoxicological studies  

ตองสงขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศทั้งหมดที่หาได รวมท้ังผลการศึกษา ส่ิงพิมพ ผลการ
ประเมินท่ีไดดําเนนิการในประเทศกลุม OECD  การใชอ่ืน ๆ นอกเหนือจากใชเปนสารปองกันกําจดั
ศัตรูพืช ฯลฯ 
Provide all ecotoxicological information available, including studies, publications, evaluations 
done in OECD countries, other uses than pesticides etc.  
ขอมูลของสารสกัดท่ีหาไดอาจนํามาใชเปนกรณี ๆ ไป 
Data available on the extract could be used in a case by case approach.  
โดยการยึดขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศที่หาไดเปนหลัก  อาจตองการขอสนเทศของผลิตภัณฑ
อารักขาพืชเพ่ิมเติมซ่ึงขึน้อยูกับการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ 
Based on the evaluation of the available information, further ecotoxicological data on  
the plant protection product may be required based on expert judgment.  
ในกรณีท่ีมีการเติมสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภณัฑอารักขาพืช ตองสงเอกสารความปลอดภัย
ของสารที่ใชเติมดวย 
In the case where formulant(s) are added in the plant protection product, the safety data sheets of 
the formulant(s) must be provided.  
โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารกัขาพืช
เปนหลัก  อาจตองการขอมูลดานพิษตอระบบนิเวศเพิ่มเติมซ่ึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ 
Based on available information on the formulant(s) and the amount added in the plant protection 
product, further ecotoxicological data may be required based on expert judgment. 

 6.2.11 การจําแนกและการปดฉลากสารที่สกัดดวยน้ํา/เอทานอล 
                 Classification and labelling of the water/ethanol extract  

หากสามารถทําได ตองมีขอเสนอในการจําแนกและการปดฉลาก 
If applicable, proposals for the classification and labelling are mandatory.  
 

ช้ินสวนพืชหรือสารสกัดจากพืชท่ีผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงเปนชนิด
เดียวกับช้ินสวนพืชหรือสารสกัดจากพืชท่ีไดรับการขึน้ทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน 
ไมตองสงขอมูลขอ 6.1 – 6.2 

Plant parts or plant extract to be produced or imported for export to foreign countries, which is the same 
kind as the plant part or plant extract already been registered in Thailand but different formulation and 
concentration, is not required to submit data in item 6.1 – 6.2  
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สําหรับช้ินสวนสะเดาหรือสารสกัดจากสะเดา เปนผลิตภัณฑท่ีมีขอมูลทางวิชาการวาปลอดภัยตอมนษุย 
พืช สัตวและส่ิงแวดลอม ไมตองสงขอมูลขอ 6.1-6.2. 

 For parts or extract of neem, which has technical information supports that it is safe to human, plant, 
animal and the environment, is not required to submit data in item 6.1 – 6.2.  

 
ท้ังนี้ช้ินสวนพืชหรือสารสกัดจากพืช ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษไดมาจากหองปฏิบัตกิารที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD หรือหองปฏิบัติการอ่ืนท่ีไดมาตรฐาน 
Toxicological data of plant parts or plant extract shall be generated by GLP laboratories and followed 

OECD guidelines or other standardized laboratories.   
 

ขอ 7    รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนฟโรโมน (สารกึ่งเคมี) 
Data requirements for pheromone (semiochemicals)  

 

7.1   ขอมูลของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 Information on finished/formulated product 
               

7.1.1 ช่ือสามัญท่ีเสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอ่ืนๆ (ถามี)                                        
Common name proposed/accepted by ISO or others (if any) 

7.1.2 ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามที่กําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด                  
Trade name or Manufacturer’s code number 

7.1.3 อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอ่ืน (ถาเปนของแข็งระบุเปนกรัม / กิโลกรัม ถาเปน 
     ของเหลวระบุเปน กรัม / ลิตร) และลักษณะของผลิตภณัฑ 
  Content (%) and nature of components included in the formulation and appearance 
7.1.4 ช่ือโรงงาน ผูผลิต ผูผสมปรุงแตงพรอมดวยท่ีตั้งโรงงาน 
  Formulator’s name and address 

 

7.2  วิธีวิเคราะหหาคุณภาพและปริมาณสารสําคัญ 
 Analytical method for active ingredient 
 

7.3 เอกสารแสดงวาผลติภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง 
 Product registration/license certificate in other country 
 

...................................... 




