เอกสารประกอบการขอขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตราย
1. คาขอขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตราย (วอ./กษ./กปศ. 1)
1.1 แบบฟอร์มเป็ นไปตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535
1.2 ท้ายคาขอต้องมีลายเซ็นจริ งของผูย้ นื่ คาขอ และให้ลงชื่อกากับด้วยอักษรตัวบรรจง
1.3 ให้เพิ่มการระบุสีของผลิตภัณฑ์ โดยการระบุสีของผลิตภัณฑ์ในเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
ทุกฉบับต้องระบุตรงกัน
2. ฉลาก
2.1 ฉลากที่แนบประกอบการยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็ นฉลากจริ งที่พร้อมใช้งาน (ฉลากที่พร้อมติดบนภาชนะบรรจุ)
2.2 ฉลากต้องมีขอ้ ความตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง ฉลากและระดับความเป็ นพิษของวัตถุ
อันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ พ.ศ. 2548 และตามข้อคาแนะนาการเขียนฉลากของกรมปศุสัตว์
2.3 กรณี ที่ภาชนะบรรจุมีขนาดเล็ก ไม่สามารถบรรจุขอ้ ความลงในฉลากได้ท้ งั หมด ให้ทาใบแทรก โดยฉลากที่ติด
กับภาชนะบรรจุ จะต้องมี ชื่อทางการค้า ชื่ อสามัญ ชื่ อสารเคมีที่เป็ นส่ วนประกอบ อัตราส่ วนการใช้ และหัวข้อคา
เตือน สาหรับใบแทรกจะต้องมีขอ้ ความครบถ้วนตามประกาศกระทรวงฯ และข้อแนะนาการเขียนฉลากของ
กรมปศุสัตว์
2.4 ฉลากของผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าเดียวกัน แต่มีขนาดบรรจุแตกต่างกัน เนื้อหาในฉลากจะต้องเหมือนกันทุกประการ
3. ข้ อมูลของสารสาคัญ (กรณี เป็ นวัตถุอนั ตรายที่กรมปศุสัตว์ไม่เคยรับขึ้นทะเบียน)
4. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบทีเ่ ป็ นเทคนิคอลเกรด (ตามประเภทที่ขอขึ้นทะเบียน)
ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่ อง การกาหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2553
5. เอกสารแสดงข้ อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS)
5.1 SDS เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยก็ได้
5.2 SDS จะต้องเป็ นของผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรื อถ้าไม่มีสามารถใช้ SDS ของสารตั้งต้นได้ แต่จะต้องมี SDS ของสารตั้ง
ต้นที่เป็ น Active ingredient ครบทุกรายการ
6. ขั้นตอนกระบวนการผลิต
วัตถุอนั ตรายที่ทาการผลิตต้องสอดคล้องกับวัตถุอนั ตรายที่ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรายด้านการปศุสัตว์
7. เอกสารรับรองส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Certificate of formula)
7.1 ต้องระบุส่วนประกอบครบ 100 เปอร์ เซ็นต์
7.2 ระบุส่วนประกอบแต่ละชนิ ดมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ทาความสะอาด, ฆ่าเชื้อ, สี , ตัวทาละลาย เป็ นต้น
8. LD50
8.1 ต้องเป็ นค่า LD50 ของผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่มีให้ใช้ผลการคานวณจากค่า LD50 ของสารตั้งต้นที่เป็ น Active ingredient
ครบทุกตัว
8.2 เพิ่มเติมแหล่งที่มาของ ค่า LD50
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9. ภาพถ่ ายภาชนะบรรจุ
9.1 สามารถเห็นได้ชดั เจน
9.2 กรณี ที่ภาชนะบรรจุมีหลายลักษณะ เช่น ขวดแก้ว, พลาสติก ต้องแนบภาพถ่ายภาชนะให้ครบทุกประเภท
9.3 เป็ นภาพสี
10. ผลวิเคราะห์ ปริมาณสารสาคัญ
10.1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อ ทาความสะอาดและฆ่าเชื้ อ กาจัดแมลงและสัตว์รบกวน กาจัดปรสิ ตภายนอกตัวสัตว์ ต้องมี
รายงานผลวิเคราะห์ปริ มาณสารสาคัญที่ตรวจวิเคราะห์โดยวยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย หรื อห้องปฏิบตั ิการที่
ได้รับการรับรอง ISO 17025
10.2 ชื่อบริ ษทั ฯ ที่ส่งตัวอย่างตรวจ และชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตราย ในเอกสารผลวิเคราะห์ปริ มาณ
สารสาคัญต้องตรงกับชื่อที่ขอขึ้นทะเบียน
10.3 เอกสารผลวิเคราะห์ปริ มาณสารสาคัญต้องมี
- วัน/เดือน/ปี ที่รายงานผล
- ลายเซ็นผูท้ าการตรวจวิเคราะห์ พร้อมชื่ อเต็มที่ไม่ใช่ลายเซ็น
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ห้องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์
10.4 ผลิ ตภัณฑ์วตั ถุ อนั ตรายที่มีสู ตรเดี ยวกัน แต่ชื่อการค้าต่างกัน ไม่อนุ ญาตให้ใช้เอกสารผลวิเคราะห์ปริ มาณ
สารสาคัญฉบับเดียวกัน
10.5 เอกสารผลวิเคราะห์ปริ มาณสารสาคัญต้องเป็ นฉบับจริ ง หรื อฉบับคัดสาเนาเท่านั้น
11. ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพ
11.1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อ ทาความสะอาดและฆ่าเชื้ อ กาจัดแมลงและสัตว์รบกวน และกาจัดปรสิ ตภายนอกตัวสัตว์ ต้องมี
รายงานผลทดสอบประสิ ทธิ ภาพที่ตรวจวิเคราะห์โดยวยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย หรื อห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับ
การรับรอง ISO 17025
11.2 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อระบบน้ าที่เป็ น Chlorine releasing substances ให้แสดงปริ มาณ Free residual chlorine ในน้ า
ที่เติมผลิตภัณฑ์แล้ว โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ WHO หรื อมาตรฐานอื่นที่เชื่อถือได้
11.3 ผลทดสอบประสิ ทธิ ภาพต้องมาจากหน่วยงานของรัฐ หรื อมหาวิทยาลัย (ยกเว้นสารกาจัดปรสิ ตภายนอกตัวสัตว์
สามารถใช้จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้)
11.4 ชื่อบริ ษทั ฯ ที่ส่งทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ชื่ อสารสาคัญและอัตราส่ วนของสารสาคัญ ต้องตรงกับเอกสารคาขอ
ขึ้นทะเบียน
11.5 เอกสารผลการทดสอบประสิ ทธิภาพจะต้องมี
- วัน/เดือน/ปี ที่รายงานผล
- ลายเซ็นผูท้ าการตรวจวิเคราะห์ พร้อมชื่ อเต็มที่ไม่ใช่ลายเซ็น
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของห้องปฏิบตั ิการที่ทาการตรวจวิเคราะห์
11.6 ผูผ้ ลิต หรื อผูน้ าเข้ารายเดียวกันที่ยนื่ คาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรายที่มีสูตรเดียวกัน แต่ชื่อการค้าต่างกัน
สามารถใช้ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพฉบับเดียวกันได้
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12. หนังสื อรับรองการจาหน่ าย (Certificate of Free Sale) ในประเทศผู้ผลิต หรือประเทศอืน่ ๆ ในกรณีทไี่ ม่ มีการ
จาหน่ ายในประเทศผู้ผลิต
ผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทป้ องกัน กาจัด ทาลาย ควบคุมแมลง หรื อสัตว์ที่เป็ นศัตรู ของสัตว์ (ยกเว้นปรสิ ตภายใน
สัตว์) และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อ ต้องได้รับหนังสื อรับรองการจาหน่าย (Certificate of Free Sale) ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ของประเทศผูผ้ ลิต
13. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล/หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ ามี) กรณี ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
14. หนังสื อมอบอานาจ (ในกรณี มอบอานาจ)
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