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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง 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 เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และ
การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๑) และ (๔)
มาตรา ๓๖ วรรคสาม และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตรจึ ง ออกประกาศกํ า หนด
รายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑
(๒) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๔๘
(๓) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๔๙
(๔) ประกาศกรมวิช าการเกษตร เรื่อ ง การกํ าหนดแผนและการรายงานผลการทดลอง
ประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
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(๕) ประกาศกรมวิ ช าการเกษตร เรื่ อ ง การกํ า หนดแผนการทดลองและการรายงาน
ผลการทดลองพิษตกคางวัตถุอันตรายทางการเกษตร ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
ขอ ๒ วัตถุอั น ตรายในประกาศนี้ห มายความวา วัตถุ อัน ตรายชนิด ที่ ๒ หรือ ชนิด ที่ ๓
ที่ก รมวิช าการเกษตรรั บ ผิด ชอบตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรมว าด ว ยเรื่อ งบัญ ชีร ายชื่ อวั ต ถุ
อันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง ซึ่งอยูนอกรายชื่อของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ออกตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๑ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาวครบชุด แมวาจะเปน
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่มีสารออกฤทธิ์และจากโรงงานผลิตเดียวกันกับที่เคยไดรับการขึ้นทะเบียน
แลวก็ตาม ตอพนักงานเจาหนาที่ฝายวัตถุมีพิษ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ในกรณีการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง มีขอมูลที่เปนความลับทางการคาตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๗
ใหผูย่นื คําขอแจงขอมูลดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบดวย
ขอ ๔ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหมี ๓ ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การทดลองเบื้องตน เพื่อทราบประสิทธิภาพ ขอมูลพิษเฉียบพลันและพิษตกคาง
โดยใหผ ลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอัน ตรายจํานวนจํากัด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกคาง
ตามแตกรณี
ขั้น ตอนที่ ๒ การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิตการใชและทราบขอมูลพิษระยะปานกลาง
พิษเรื้อรังที่เกี่ยวกับการทําใหตัวออ นผิดปกติ ผลตอการสืบพัน ธุ การเปลี่ยนแปลงทางพัน ธุกรรม
พิษตอระบบประสาท การทําใหเกิดเนื้องอกและมะเร็ง (ถามี) และพิษตกคาง โดยใหผลิตหรือนําเขา
ตัวอยางวัตถุอันตรายจํานวนจํากัดเพื่อนํามาสาธิตการใชในพื้นที่ที่กําหนด
ขั้น ตอนที่ ๓ การประเมินผลขั้นสุดทายเพื่อรับขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย โดยประเมิน ผล
การทดลองและขอมู ลตา ง ๆ เพื่อ ทราบประสิ ทธิภ าพ ความปลอดภั ยตอ มนุษ ย และสิ่ง แวดลอ ม
เพียงพอตอการใช ซึ่งรวมทั้งพิษเรื้อรังระยะยาว (๒ ป) ตอสัตวทดลอง
ผูขอขึ้น ทะเบียนอาจไมตองขอขึ้น ทะเบียนขั้น ตอนที่ ๒ การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิต
การใชได ใ นกรณีที่ มีขอ มูลตามขั้น ตอนที่ ๓ การประเมิน ผลขั้น สุดท าย เพื่อ รับขึ้ น ทะเบีย นวัต ถุ
อันตรายครบถวน
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ขอ ๕ ในการดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ๑ การทดลองเบื้ อ งต น ผู ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย น
วัตถุอันตรายตองยื่นเอกสารทางวิชาการ ดังนี้
(๑) แผนการทดลองประสิ ทธิ ภ าพ จํา นวน ๖ ชุ ด ตามหลัก เกณฑวิ ธีก ารและเงื่ อนไข
การทดลองประสิทธิภาพวัตถุอัน ตรายทางการเกษตรที่แ นบทายประกาศนี้ เวน แตมีผลการทดลอง
ประสิ ทธิ ภาพที่ ปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ วิธี การและเงื่ อนไขการทดลองประสิ ทธิ ภาพวั ตถุ อัน ตราย
ทางการเกษตรที่มีระยะเวลา ไมเกิน ๕ ป
(๒) แผนการทดลองพิษตกคาง จํานวน ๖ ชุด ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการทดลอง
พิษตกคางวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่แนบทายประกาศนี้ เวนแตมีผลการทดลองพิษตกคางที่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการทดลองพิษตกคางวัตถุอัน ตรายทางการเกษตร หรือผลการ
ทดลองพิ ษ ตกค า งในประเทศที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ท างวิ ท ยาศาสตร ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ
หรื อ เผยแพร ใ นเอกสารทางวิ ช าการที่ส ามารถอ า งอิ ง ไดใ นพื ช หรื อ กลุ ม พืช ที่ มี ก ารใช ที่ เ หมื อ น
หรือใกลเคียงกัน
(๓) เอกสารรายงานผลการวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
(๔) รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่แนบทายประกาศนี้
กรณีที่เปนสารเคมีสังเคราะหผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตองยื่นเอกสารทางวิชาการ ตามขอ ๑
ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของรายการขอมูลเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายแนบทายประกาศนี้
โดยกํ าหนดใหขอ มูลเกี่ ยวกับ ความเปน พิ ษของสารเขม ขน และผลิตภัณ ฑสําเร็จรูป ตอ งไดม าจาก
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD
อันเปนมาตรฐานสากล ใบทะเบียนผลิตของวัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตผลิตของ
โรงงานในประเทศที่เปนแหลงผลิต เอกสารทั้งหมดตองผานการรับรองจากหนวยงานราชการตัวแทน
ของประเทศโดยตองเปนลักษณะเอกสารระหวางประเทศ
กรณีที่เปนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช ผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอัน ตรายตองยื่น เอกสารทางวิชาการ
ตามขอ ๕ ของรายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้
กรณีที่ เปน สารสกั ดจากพืช หรื อ ผลิต ภัณฑจ ากชิ้ น สวนพืช ผูขอขึ้ น ทะเบียนวั ตถุอัน ตราย
ตองยื่น เอกสารทางวิช าการตามขอ ๖ ของรายการขอมูลเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายแนบทาย
ประกาศนี้
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กรณีที่เปนสารประเภทฟโรโมน (Pheromone) ผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตองยื่นเอกสาร
ทางวิชาการตามขอ ๗ ของรายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้
ขอ ๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารตามขอ ๓ และ
ขอ ๕ แล ว ให แ จ งผลขั้น ตน ใหท ราบภายใน ๑๐ วั น ทํ าการนั บแตวั น ที่ไ ดรั บเอกสาร โดยให
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานไมครบถวนหรือไมถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่ยกเลิก
คําขอขึ้นทะเบียนและแจงใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบพรอมดวยเหตุผล
(๒) ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานครบถวนถูกตอ งใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดปริม าณ
ของวัตถุอันตรายที่จะผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักร วิธีการควบคุม การใชวัตถุอันตรายที่จะนํามาใช
ในการทดลอง กําหนดขอหามนําผลิตผลที่ไดจากการทดลองไปใชหรือบริโภค การสงมอบหรือทําลาย
วัตถุอันตรายที่เหลือจากการทดลอง กําหนดระยะเวลาในการสงรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ
และแจงใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบ สําหรับตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตรายใหแบงเปน ๓ สวน คือ
ส ว นที่ ๑ เพื่ อ วิ เ คราะห ต ามข อ กํ า หนดของวั ต ถุ อั น ตราย ที่ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
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
อั น ตรายทางการเกษตร ให ห น ว ยงานของกรมวิ ช าการเกษตรที่ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ หน ว ยงานที่
กรมวิชาการเกษตรมอบหมายพิจารณาใหทราบผลภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับขอมูลจากสํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
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หากแผนการทดลองประสิทธิภาพ และหรือแผนการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรไมผานความเห็น ชอบ พนักงานเจาหนาที่ตอ งแจงใหผูขอขึ้นทะเบียนแกไขปรับปรุง
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ
การเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการทดลองประสิทธิภาพ และหรือแผนการทดลองพิษตกคาง
ของวัตถุอัน ตรายทางการเกษตร ใหแ จงความประสงคเปน หนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมทั้ง
ส ง แผนการทดลองฉบั บ เดิ ม และฉบั บ แก ไ ขให ห น ว ยงานของกรมวิ ช าการเกษตรที่ รั บ ผิ ด ชอบ
หรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย ดําเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและระยะเวลา
ของการพิจารณาแผนการทดลอง
(๕) การพิจารณารายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามขอ ๕
ใหหนวยงานของกรมวิช าการเกษตรที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตร
มอบหมายพิจารณาใหทราบผลภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับขอมูลจากสํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร
หากไมเห็นชอบหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมใหแจงผูขอขึ้นทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการ
แกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
การแกไ ขหรือส งขอ มูล เพิ่ม เติม ในครั้ง ที่ส อง ให หน วยงานของกรมวิช าการเกษตร
ที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย พิจารณาใหทราบผลภายใน ๙๐ วันและ
แจงใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการแกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
การแกหรือสงขอมูลเพิ่มเติมทําไดไมเกินสองครั้ง
(๖) หากขอ (๓) (๔) และ (๕) ผานความเห็น ชอบ ใหหนวยงานที่กรมวิช าการเกษตร
มอบหมายใหทําการทดลองดําเนินการทดลอง
(๗) เมื่อการทดลองสิ้นสุดลงใหหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายใหทําการทดลอง
ส ง รายงานผลการทดลองประสิ ท ธิ ภ าพ และหรื อ พิ ษ ตกค า งของวั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร
พรอมขอความที่ ขอระบุใ นฉลากที่ได รับความเห็น ชอบแล วตามหลัก เกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อ นไข
การกําหนดแผนและรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร และตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดแผนการทดลองและรายงานผลการทดลองพิษตกคางวัตถุอัน ตราย
ทางการเกษตร ภายใน ๑๘๐ วั น นั บ แตวั น ที่ค รบกํา หนดระยะเวลาสําหรั บการทดลองเบื้ องต น
ที่ฝายวัตถุมีพิษ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
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ผลการทดลองประสิทธิภาพจะมีอายุใ ชการไดภายในเวลาไมเกิน ๕ ป นับแตวัน ที่ไดรับ
ผลการทดลองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกคางใหเปน ของผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเทานั้น
จะอนุญาตใหผูอื่นนําไปใชอีกไมได
ขอ ๗ ในกรณีที่การทดลองตามขั้น ตอนที่ ๑ การทดลองเบื้องตน จําเปน ตอ งผลิตหรือ
นําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอัน ตราย
อยางอื่น เพื่อ ใชใ นการผลิตวัตถุอัน ตรายที่จะขอขึ้ น ทะเบียนวั ตถุอัน ตราย ใหผูขอขึ้น ทะเบียนวัต ถุ
อันตรายยื่นคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๑๒ ตอพนักงาน
เจาหนาที่ พรอมแผนการทดลองประสิทธิภาพ ๑ ชุด
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็น ควรอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาต
ผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๑๓ หรือ ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๑๔ แลวแตกรณี
การอนุญาตใหอนุญาตไดเปนรายครั้ง
ใหผู ได รับ อนุญ าตตามวรรคสอง ได รับ การยกเว น ไมตอ งขออนุญาตมี ไว ใ นครอบครอง
ซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น
ขอ ๘ ตัวอยางวัตถุอัน ตรายที่ไดรับอนุญาตใหผ ลิตหรือนําเขามาเพื่อทดลอง ตองแสดง
ฉลากไวที่หีบหอหรือภาชนะบรรจุ และมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทยซึ่งอยางนอยมีขอความดังตอไปนี้
ใหเห็นไดชัดเจน
(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ ISO (ถามี) หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ
(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของสารสําคัญในกรณีท่เี ปนสารเคมีใหระบุชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC
(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ
(๕) ประเภทการใช
(๖) คําเตือน
(๗) ผูผลิตและแหลงผลิต
(๘) ขอความวา “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชเฉพาะการทดลองที่กําหนดเทานั้น”
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ขอ ๙ ในกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีความประสงคจะดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒
การทดลองใชชั่วคราว ใหผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดําเนินการยื่นเอกสารทางวิชาการรายการขอมูล
เพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายซึ่งมีรายละเอียดตามขอ ๒ ของรายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อัน ตรายแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๖ ชุด แจงสถานที่จะทําการทดลองใชชั่วคราวและแผนการ
ทดลองใช ชั่ ว คราว ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ฝ า ยวั ต ถุ มี พิ ษ สํ า นั ก ควบคุ ม พื ช และวั ส ดุ ก ารเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ขอ ๑๐ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเอกสารทางวิชาการ สถานที่ และแผนการทดลองใช
ชั่วคราวตามขอ ๙ ตามหลักเกณฑของกรมวิชาการเกษตรแลว ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดปริมาณ
ตัวอยา งวั ตถุอั น ตรายที่ จะผลิต หรื อนํ าเข ามาในราชอาณาจั กร วิ ธีก ารควบคุม การใชวัต ถุอั น ตราย
ที่นํามาใชในการทดลองใชชั่วคราว การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับรายการและจํานวนของวัตถุอันตรายที่ผลิต
หรือนําเขา ปริมาณการใชและปริมาณวัตถุอันตรายที่เหลือจากการทดลอง พรอมทั้งรายชื่อผูทดลอง
การใช สถานที่ที่จะทดลองใชวัตถุอันตราย กําหนดการใชผลิตผลที่ไดจากการทดลอง การสงมอบหรือ
ทําลายวัตถุอัน ตรายที่เหลือจากการทดลอง กําหนดระยะเวลาในการแจงผลการทดลองใชชั่วคราว
กําหนดการเยียวยาแกผูไดรับความเสียหายจากการทดลองใชชั่วคราว และแจงใหผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายทราบ
เมื่อไดผลการทดลองใชชั่วคราวหรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสําหรับการใชช่ัวคราวตามที่
พนั ก งานเจ า หน า ที่ กํ า หนดแล ว ให ผู ข อขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายแจ ง ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่
ของหนวยงานกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายทราบ
ขอ ๑๑ ในกรณีที่การทดลองใชชั่วคราวตามขั้น ตอนที่ ๒ จําเปน ตอ งผลิตหรือนําเขามา
ซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อการทดลองใชชั่วคราว หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่น เพื่อใช
ในการผลิตวัตถุอันตรายเพื่อการทดลองใชชั่วคราว ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขามาเพื่อการทดลองตองแสดง
ฉลากไวที่หีบหอหรือภาชนะบรรจุ และมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทย ซึ่งอยางนอยมีขอความดังตอไปนี้
ใหเห็นไดชัดเจน
(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ ISO (ถามี) หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ
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(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของสารสําคัญ ในกรณีที่เปนสารเคมีใหระบุชื่อทางเคมีตาม ระบบ IUPAC
(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ
(๕) ชื่อและที่ตั้งของที่ทําการของผูขอขึ้นทะเบียน
(๖) ชื่อเจาของผลิตภัณฑในกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนมิไดเปนเจาของผลิตภัณฑ
(๗) ขนาดบรรจุ
(๘) ขอความเกี่ยวกับประโยชน วิธีใช วิธีเก็บรักษาพรอมคําเตือน อาการเกิดพิษ การแกพิษ
เบื้องตน และคําแนะนําใหรีบสงผูปวยไปพบแพทยพรอมดวยฉลาก หรือหีบหอหรือภาชนะบรรจุ
(๙) ขอความวา “หามขาย”
(๑๐) ขอความวา “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชเฉพาะการทดลองใชชั่วคราวในพื้นที่ที่กําหนด”
ขอ ๑๓ ใหผูมีรายชื่อเปน ผูทดลองใชชั่วคราวตามบัญชีที่เ สนอตอพนักงานเจาหนาที่ไดรับ
ยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครอง
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ การทดลองเบื้องตน และ
ขั้น ตอนที่ ๒ การทดลองใชชั่วคราว และมีความประสงคที่จะขอรับ ใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุ
อันตราย ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ยื่นเอกสารทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ ๓ ของรายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๖ ชุด หนวยงานของกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายจะพิจารณาใหทราบผลภายใน ๑ ป นับแตวันที่ไดรับขอมูล
จากสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
หากไมเห็นชอบหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมใหแจงผูขอขึ้นทะเบียนทราบ เพื่อดําเนินการ
แกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
การแกไ ขหรือส งขอ มูล เพิ่ม เติม ในครั้ง ที่ส อง ให หน วยงานของกรมวิช าการเกษตร
ที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายพิจารณาใหทราบผลภายใน ๙๐ วัน และ
แจงใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการแกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
การแกหรือสงขอมูลเพิ่มเติมทําไดไมเกินสองครั้ง
(๒) สงรายงานผลวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตรายตามขอกําหนดของวัตถุอันตราย
จากหองปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
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(๓) สงตัวอยางหีบหอหรือภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอ หรือ
ภาชนะบรรจุ
ขอ ๑๕ การขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายที่เปน สารผสม ใหผูขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย
ปฏิบัติเชนเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่มีวัตถุอันตรายชนิดเดียว โดยผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อัน ตรายตองสงเอกสารทางวิ ช าการของวั ตถุอั น ตรายที่ เปน สารผสมของสวนประกอบแตล ะชนิ ด
และเอกสารทางวิชาการของวัตถุอันตรายที่เปนสารผสม ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ ๔ ของรายการขอมูล
เพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๖ ชุด
ขอ ๑๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาประเมิน ผลในขั้นการทดลองเบื้องตน และผลการ
ทดลองใชชั่ วคราว เอกสารทางวิช าการ รายการขอ มูลเพื่อ การขึ้น ทะเบียนวัต ถุอัน ตราย ผลการ
วิเคราะหตามขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑวั ตถุอัน ตราย ลักษณะหีบ หอหรือภาชนะบรรจุแ ล ว
พนักงานเจาหนาที่จะนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร
พิจารณาประเมิน ผลขั้น สุดทายเพื่อรับขึ้น ทะเบียน ภายใน ๖๐ วัน ถาเห็น ควรใหขึ้น ทะเบียนวัตถุ
อันตรายใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๒
ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายให มี อ ายุ ใ ช ไ ด ห กป นั บ แต วั น ที่ อ อกใบสํ า คั ญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ขอ ๑๗ หากผูรับใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายประสงคจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง
รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน
วัตถุอัน ตรายตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๑๕ ที่ฝายวัต ถุมีพิษ สํานัก ควบคุม พืช และวัสดุการเกษตร
เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร หากอนุญาต
ใหแกไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตองแจงใหผูยื่นคําขอทราบ ทั้งนี้เวน แต
รายการที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรไดมีมติยกเวนไว
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหยื่นคําขอตามแบบ
วอ./กษ./กวก. ๓ ตอพนักงานเจาหนาที่ฝายวัตถุมีพิษ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการ
เกษตร ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน กอนที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ
ในการพิจารณาคําขอตออายุใ บสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย ใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการในการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง
การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ
เกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม
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ขอ ๑๙ การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหกระทําโดยแสดงไว
ดานหลังใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย หรือจะออกใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย
ใหใหมก็ได
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชาญณรงคกุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
การทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน
การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------เพื่อใหการกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดรายละเอียดดังนี้

หมวด ๑
การกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ในขั้นการทดลองเบื้องตน
ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตนใหยื่นคําขออนุญาต
ทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน แนบทายหลักเกณฑนี้ พรอมแผนการ
ทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย จํานวน ๖ ชุด ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ฝายวัตถุมีพิษ สํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กอนเริ่มการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายไมนอยกวา ๓ เดือน
ขอ ๒ แผนการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายที่ใชในการกําจัดแมลงหรือปองกันกําจัด
โรคพืชหรือกําจัดวัชพืช หรือควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใหระบุเรื่องตอไปนี้ตามประเภทของการใชวัตถุ
อันตรายตามชนิดพืชที่ใชในการทดลอง
(๑) สภาพการทดลอง ใหระบุชนิดพืช ศัตรูพืช สถานที่ ฤดู การวางแผนการทดลอง
จํานวนซ้ํา ขนาดแปลงยอย ระยะปลูก การใสปุย และขอมูลอื่นๆ ตามที่ระบุใน “ คําแนะนําในการจัดทําแผนการ
ทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ” ที่กรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น
(๒) กรรมวิธีการใช ใหระบุอัตราและปริมาณของวัตถุอันตรายที่ใชในการทดลอง ชนิด
ของวัตถุอันตรายที่ใชเปรียบเทียบวิธีการใชวัตถุอันตรายมีตนหรือแปลงที่ไมใชวัตถุอันตรายเปนตนหรือแปลง
เปรียบเทียบ กรรมวิธีการทดลอง และขอมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือ “คําแนะนําในการจัดทําแผนการ
ทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ที่กรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น
(๓) วิธีการเก็บขอมูลการทดลอง ใหบันทึกปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ
ความเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลันของสภาพดินฟาอากาศระหวางการทดลอง การตรวจนับแมลง ผลกระทบตอ
พืช ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิธีการประเมินโรค การตรวจนับจํานวนและชนิดของวัชพืช น้ําหนักแหงของ
วัชพืช การตอบสนองของพืชตอสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใชและขอมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือ
“คําแนะนําในการจัดทําแผนการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ที่กรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น

๒
ขอ ๓ เมื่อการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายสิ้นสุดลง ใหหนวยงานที่กรมวิชาการ
เกษตรมอบหมายใหทําการทดลองประสิทธิภาพ รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายตามแบบ
รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทายหลักเกณฑนี้ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน และใหสงรายงานผล
การทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่และสถานที่ตามที่ระบุไวในขอ ๑

หมวด ๒
การกําหนดแผนและการรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย
ในขั้นการทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิตการใช
ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขอทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายในขั้นทดลองใชชั่วคราวใหแจง
เปนหนังสือพรอมสงแผนการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย จํานวน ๖ ชุด ตอพนักงานเจาหนาที่
และสถานที่ตามระบุไวในขอ ๑ กอนเริ่มการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายไมนอยกวา ๓ เดือน
ขอ ๕ แผนการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายทุกประเภทของการใชวัตถุอันตราย
ใหระบุในเรื่องตอไปนี้
(๑) ผูวางแผนดําเนินการ ใหระบุชื่อและสถานที่ทําการของผูรับผิดชอบ
(๒) หนวยงานราชการที่ควบคุม ใหระบุชื่อและหนวยงานของผูควบคุมการทดลอง
(๓) วัตถุประสงคใหระบุวัตถุประสงคของการทดลองใชชั่วคราว
(๔) สถานที่และพื้นที่ทดลองใชชั่วคราว ใหระบุสถานที่และพื้นที่ที่จะทําการทดลองให
ชัดเจนพรอมแผนที่แสดงสถานที่ทดลอง ชื่อและที่อยูของเกษตรกร
(๕) ปริมาณวัตถุอันตรายที่จะใชในการทดลองใชชั่วคราว
(๖) ระยะเวลาที่ดําเนินการทดลองใหระบุวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดการทดลองใหชัดเจนซึ่ง
ไมควรเกิน ๒ ป หรือ ๒ ฤดูปลูก
(๗) พืช ใหระบุช่อื และพันธุพืชที่จะใชทดลองใชชั่วคราว ซึ่งจะตองเปนพืชชนิดเดียวกัน
กับที่ใชในการทดลองเบื้องตน
(๘) ชื่อศัตรูพืชและเชื้อสาเหตุ กรณีศัตรูพืชทั่ว ๆ ไป ใหระบุชื่อศัตรูพืช กรณีเปนเชื้อสาเหตุ
โรคพืชในระบุชื่อวิทยาศาสตร
(๙) กรรมวิธี ใหระบุวิธีการดําเนินการทดลองและควรมีแปลงของเกษตรกรเปรียบเทียบ
(๑๐) การวางแผน ใหระบุแผนการดําเนินงานซึ่งแสดงถึงจํานวนซ้ํา ความกวาง ความยาว
หรือพื้นที่ของแปลงทดลอง
(๑๑) แผนการทดลอง ใหระบุแผนการทดลองทางสถิติ (ถามี)
(๑๒) การดําเนินการ ใหระบุการเตรียมแปลง การกําจัดวัชพืช วิธีการใชวัตถุอันตรายเวลา
เก็บเกี่ยว เปนตน

๓
(๑๓) วิธีการเก็บขอมูลของแปลงทดลองใชชั่วคราวและแปลงเปรียบเทียบ ใหระบุปริมาณ
ศัตรูพืช ผลกระทบของพืช พืชหลักและพืชขางเคียง ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต ผลผลิต
ตอไร
(๑๔) การวิเคราะหขอมูล
ขอ ๖ ขอบเขตของพื้นที่ที่ใชในการทดลองใชชั่วคราว
(๑) พื้นที่ที่ใชทดลองตองไมเกิน ๓ จังหวัด
(๒) พื้นที่ที่ใชทดลองในแตละจังหวัดไมต่ํากวา ๑% และตองไมเกิน ๓๐% ของพื้นที่ที่
ศัตรูพืชระบาด
(๓) พื้นที่ที่ใชทดลองในแตละจังหวัดจะมีพื้นที่ทดลองใชที่ติดตอกันเกิน ๒ แหงไมได
ขอ ๗ เมื่อการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายสิ้นสุดลง ใหผูขอทดลองประสิทธิภาพ
จัดทํ ารายงานผลการทดลองประสิ ทธิ ภาพของวัตถุ อันตราย ตามแบบท ายหลักเกณฑ นี้ ภายใน ๖ เดือน
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายในขั้นทดลองใชชั่วคราว และให
สงรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่และสถานที่ ตามที่ระบุ
ไวในขอ ๑

หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๘ วัตถุอันตรายชนิดเขมขนซึ่งเปนชนิดเดียวกับผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากผูผลิตและแหลง
ผลิตที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย ใหใชผลการทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ประกอบการขึ้นทะเบียนได
ขอ ๙ วัต ถุอันตรายที่ผลิต หรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนชนิด
เดียวกับวัตถุอันตรายที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย แตตางสูตร ตางความเขมขน และไดรับ
การขึ้นทะเบียนไวแลวกับประเทศที่จะเปนผูนําเขา ไมตองทําการทดลองประสิทธิภ าพ แตตองนําใบขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาวมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๐ กรมวิชาการเกษตรมอบหมายใหหนวยงานดังตอไปนี้ ทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุ
อันตราย ประกอบดวย
(๑) สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย
(๒) สมาคมนักโรคพืชแหงประเทศไทย
(๓) สมาคมวิทยาการวัชพืชแหงประเทศไทย

๔
คําขออนุญาตทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน
APPLICATION FOR PESTICDIE TRIAL IN TRIALS CLEARANCE
1. ชื่อทางการคาและ / หรือหมายเลขตามที่ผูผลิตกําหนด
(Trade name and/or code No.)
……………………………………………………………………………………………………………
2. ชื่อและที่อยูของผูขออนุญาต
(Name and address of applicant)
……………………………………………………………………………………………………………
3. ชื่อและที่อยูของผูผลิตสารสําคัญ ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนผลิตและไดรับใบอนุญาตผลิตของโรงงานใน
ประเทศที่เปนแหลงผลิต
(Name and address of manufacturer of active ingredient which has been registered and licensed in the
country of production)
……………………………………………………………………………………………………………
4. ชื่อสามัญ (ถามี)
(Common name, if any)
……………………………………………………………………………………………………………
5. ชื่อทางเคมีตามระบบ 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)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

๕
9. รายละเอียดของขอบเขต จุดมุงหมายและสถานที่ทดลอง
(Scope and aim of experiments and location)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10. ปริมาณสารเคมีที่ตองการใช
(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)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

๖
16. ในกรณีที่ผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศอื่นแลว ใหสงคําแนะนําการใชประกอบดวย
(If the product has been registered in other countries, summary of recommendation for use should be
submitted)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
17. ในกรณีที่ผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศหรือตางประเทศแลวใหแนบตัวอยางฉลาก
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. ขาพเจาขอสัญญาวาจะทําลายผลิตผลที่ไดจากการทดลองครั้งนี้หรือปฏิบัติตามที่เจาหนาที่สั่ง
(I hereby agree that the yield from this trial will be destroyed or disposed of as recommended by the
authorities)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ชื่อผูขออนุญาต
ชื่อผูทดลอง
ชื่อผูควบคุมการทดลอง

ลายมือชื่อ .......................................................
ตัวบรรจง .......................................................
ลายมือชื่อ .......................................................
ตัวบรรจง .......................................................
ลายมือชื่อ .......................................................
ตัวบรรจง .......................................................

๗
ความเห็นของผูควบคุมการทดลองของราชการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ .......................................................
ตัวบรรจง .......................................................
ตําแหนง ..........................................................

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

๘

แบบรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ขั้นการทดลอง ...............................................
ชื่อเรื่อง ...................................................................................................................................................
ผูดําเนินงาน ............................................................................................................................................
ผูขอขึ้นทะเบียน ......................................................................................................................................
บทคัดยอ
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
คํานํา
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วิธีการ
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เวลาและสถานที่ที่ดําเนินงาน
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๙
สรุปผลการทดลอง
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
คําขอบคุณ (ถามี)
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เอกสารอางอิง (ถามี)
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ภาคผนวก (ถามี)
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอความที่จะขออนุญาตระบุบนฉลาก
ชื่อสามัญ...........................................................................................................................................................
ชื่อการคา ..........................................................................................................................................................
สารสําคัญ .........................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑของ ...................................................................................................................................................
ผูขอขึ้นทะเบียน.................................................................................................................................................
ประโยชน .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วิธีใช ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธกี ารขึ้นทะเบียน
การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรบั ผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------เพื่อใหการกํา หนดแผนและการรายงานผลการทดลองพิษ ตกคางของวัต ถุอันตรายทาง
การเกษตรเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดรายละเอียดดังนี้
ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายในขั้นการทดลองเบื้องตน ใหยื่นคําขอ
อนุญ าตทําการทดลองสารพิษ ตกคางของวัตถุอัน ตรายทางการเกษตรเพื่อการขอขึ้น ทะเบีย น แนบทาย
หลักเกณฑนี้ จํานวน ๖ ชุด ตอพนักงานเจาหนาที่ฝายวัตถุมีพิษ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กอน
เริ่มการทดลองไมนอยกวา ๓ เดือน
ขอ ๒ การทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใหรายละเอียดการทดลอง
เปนไป ตาม “คําแนะนําในการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ที่กรมวิชาการเกษตรจัดทํา
ขึ้น ดังนี้
(๑) สภาพการทดลอง ใหระบุชนิดพืช พันธุพืช สถานที่ทําแปลงทดลอง การวางแผนการ
ทดลอง จํานวนการทดลอง จํานวนซ้ํา ขนาดแปลง ระยะปลูก การใสปุย และขอมูลอื่นๆ
(๒) กรรมวิธีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใหระบุสูตรที่แนะนําใหใชกับพืชชนิดนั้นๆ
วิธีการใช อัตราการใช จํานวนครั้ง ระยะเวลาที่ใช การใชวัตถุมีพิษชนิดอื่น และขอมูล
อื่นๆ
(๓) วิธีการบัน ทึกขอมูลการทดลอง ใหระบุรายละเอียดตั้งแตเริ่มทําแปลงทดลอง จนสง
ตัวอยางถึงหองปฏิบัติการ ลงในแบบบันทึก ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ใช ชื่อสามัญ เปอรเซ็นตสารสําคัญ สูตร อัตราการใช วิธีการพน ชนิด
และเลขที่การทดลอง สถานที่ทําการทดลอง ชื่อพืช พันธุพืช ชื่อผูรับผิดชอบ ชนิดของ
ศัตรูพืช สภาพดินฟาอากาศ วิธีการดูแลรักษาแปลงทดลอง และขอมูลอื่นๆ
การศึก ษาพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตร และระยะเก็บเกี่ยวหลังการใชครั้ง
สุด ทาย ใหสุมเก็บตัว อยางผลผลิต มาตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษ ตกคางที่ร ะยะ เวลาตางๆ ครั้งแรก
หลังจากการฉีดพน ๒ ชั่วโมง (ระยะ ๐ วัน) ครั้งที่ ๒ หลังการฉีดพน ๑-๓ วัน และเก็บตัวอยางอีก ๔ ครั้ง เปน
อยางนอยที่ระยะเวลาตางๆ ขึ้นกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดพืช วิธีการสุมตัวอยาง
และขนาดของตัวอยางที่สุมเก็บจากแปลงทดลอง ใหปฏิบัติตาม “คําแนะนําในการทดลองพิษตกคางของ
วัตถุอันตรายทางการเกษตร” ที่กรมวิชาการเกษตรจัดทําขึ้น

๒
ขอ ๓ เมื่อการทดลองพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตรสิ้นสุดลง ใหหนวยงานที่
กรมวิชาการเกษตรมอบหมายใหทําการทดลองสารพิษตกคาง รายงานผลการทดลอง ตามแบบรายงานผลการ
ทดลองสารพิษตกคาง ทายหลักเกณฑนี้ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตวันครบกําหนดระยะเวลาการทดลอง และ
ใหสงรายงานผลการทดลองดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่และสถานที่ตามที่ระบุไวในขอ ๑

๒
หมายเลขการทดลอง .........../...............

คําขออนุญาตทําการทดลองสารพิษตกคางของวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรเพือ่ การขอขึ้นทะเบียน
PESTICIDE RESIDUE TRIAL FOR REGISTRATION
1. ชื่อการคา และ/หรือ รหัสสารเคมี (Trade Name and/or Code No.)
…………………………………………………………………………………………………………………
2. ชื่อและที่อยูของผูขออนุญาต (Name and Address of Applicant)
………………………………………………………………………………………………………..…….…
………………………………………………………………………………………………..………….……
…………………………………………………………………………………………………………………
3. ชื่อและที่อยูของผูผลิตสารออกฤทธิ์ (Name and Address of Manufacturer of Active Ingredient)
………………………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………………………………………………………………………………
4. ชื่อสามัญ (Common name)
…………………………………………………………………………………………………………………
5. ขอขึ้นทะเบียนเพื่อใชกับพืชชนิดใด
…………………………………………………………………………………………………………………
6. ชนิดของศัตรูพืชทีใ่ ชปองกันกําจัด
…………………………………………………………………………………………………………………
7. ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือ กลุมของสารเคมี (IUPAC Name or Chemical Group)
…………………………………………………………………………………………………………………
8. ประเภทของการใช เชน สารกําจัดแมลง ฯลฯ (Use category e.g. insecticide, etc)
…………………………………………………………………………………………………………………
9. ชนิดและความเขมขนของสูตร (Type and Concentration of Formulation)
…………………………………………………………………………………………………………………

๒
10. แผนการทดลอง (Experimental Plan)
10.1 บุคลากร และหนาที่รับผิดชอบ……………………………………………..…………………...
……………………………………………………………………………….………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………...
10.2 สถานที่ทําแปลงทดลอง
……………………………………………………………………………….………………………………...
…….…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
10.3 ระยะเวลา เริ่มตน …………………………………...………………………………………...
สิ้นสุด ………………………………………...……………………………………
10.4 ชนิดพืช(Crop/Commodity)……………………………………………………………………..
10.5 พื้นที่แปลงทดลอง (Plot Dimensions in International Units)
ผัก :
กวาง x ยาว ............................. ตารางเมตร
ไมผล จํานวน : ............... ตน พื้นที่ : กวาง x ยาว ......................... ตารางเมตร
10.6 อัตราการฉีดพน : …………{ มิลลิลิตร/ น้ํา 20 ลิตร หรือ………{กรัม/ น้ํา 20 ลิตร
จํานวน..........ครั้ง คิดเปน............................กรัมสารออกฤทธิ์ / ไร
11. วิธีการวิเคราะหสารพิษตกคาง (Method of Pesticide Residue Analysis)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
12. ชื่อและที่อยูของหองปฏิบัติการที่สงตัวอยางวิเคราะห (Name and Address of Laboratory for Sample
Analysis)
…………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………............

๒
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
13. เอกสารแนบ
13.1 รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายในขัน้ การทดลองเบื้องตน ฉบับเต็ม
13.2 วิธีการวิเคราะหสารพิษตกคาง

ลงนาม................................................... ผูขออนุญาต
(..................................................)
ลงนาม................................................... ผูรับผิดชอบแปลงทดลอง
(..................................................)
หมายเหตุ

1. สงตัวอยางผลิตภัณฑวตั ถุอันตราย จาก ขวด/กลอง เดียวกับที่จะใชทดลอง และได
วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์เรียบรอยแลว
2. หองปฏิบัติการที่สงตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคาง ตองไดรับการรับรอง
ISO/IEC 7025 ดานสารพิษตกคาง

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมการทดลอง

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง
……………………………………...

1. พื้นที่แปลงทดลอง

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

2. วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

………………………………………

4. แผนการทดลอง

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

………………………………………

5. เอกสารแนบในข้อ 13

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

6. ความเห็นอื่นๆ
..................................................................................... ..................
.......................................................................................................
.............................................................. .........................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่ .........เดือน ..........................พ.ศ. .........

………………………………………
………………………………………

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

ความเห็นของหัวหน้า
กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร

ความเห็นของผู้อานวยการ
สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)

ลงชื่อ................................................. ..
(...................................................)

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

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

บท. 1
แบบบันทึกข้อมูลแปลงทดลอง
ชื่อเจ้าของแปลงทดลอง (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล.................................
ที่อยู่ ...................................หมู่ที่..........................................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน....................................แขวง/ตาบล.............................. เขต/อาเภอ...........................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.....................................
e-mail…………………………..website………………..............

ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล....................................
ที่อยู่ ...................................หมู่ที่..........................................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................แขวง/ตาบล.............................. เขต/อาเภอ.........................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.....................................
e-mail…………………………..website………………..............

ลงชื่อเจ้าของแปลง...........................................................
(.......................................................)

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

บท. 2
แผนผังที่ตั้งแปลง แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานที่สาคัญในบริเวณใกล้เคียง
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังแปลง
ที่ตั้งแปลง เลขที่...................หมู่ที่...............ตำบล..................................................อำเภอ......................................
จังหวัด.................................................................. ................................................................................................

บท. 3

แบบบันทึกการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร

หมายเลขการทดลอง.........../..........

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

ครั้งที่

ว/ด/ป
ที่ปฏิบัติ

อัตราที่ใช้
ชนิดของสารเคมี
ต่อน้้า
20 ลิตร

ปริมาตรรวม1
ต่อพื้นที่
แปลงทดลอง

เวลา
ที่พ่น

1 ปริมาตรรวมทั้งหมด ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง
2 ผู้ปฏิบัติงาน ลงลายมือชื่อทุกครั้งทีป่ ฏิบัติงานในแปลงทดลอง
3 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการทดลอง ลงลายมือชื่อทุกครั้งที่ตรวจแปลงทดลอง

อุณหภูมิ (°C) / ความชื้นของอากาศ (%)
ก่อน
การพ่น

ระหว่าง
การพ่น

หลัง
การพ่น

ปริมาณฝน
ผู้ปฏิบัติงาน 2
(มิลลิเมตร)

ผู้ควบคุม 3

บท. 4

แบบบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิต

หมายเลขการทดลอง............/.........

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

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
ที่เก็บเกี่ยว

สภาพแปลงทดลอง

*

จานวน
ตัวอย่าง

ปริมาณต่อ
ตัวอย่าง
(กิโลกรัม หรือ
จานวนผล)

วัน/เดือน/ปี
ที่ตัวอย่างถึง
ห้องปฏิบัติการ

สภาพตัวอย่าง

การเก็บรักษา
ตัวอย่างระหว่าง
การขนส่ง

ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

*สภาพแปลงทดลอง ตัวอย่างเช่น ปกติ, เกิดโรค (ระบุชนิดของโรคพืช และอาการ), แมลงเข้าทาลาย (ระบุชนิดแมลง), ฉีดพ่นวัตถุมีพิษชนิดอื่น ระหว่างเก็บผลผลิต (ระบุชื่อการค้า), อื่น ๆ (ระบุ)

บท. 5
แบบบันทึกการทาแปลงทดลองสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
วัตถุอันตรายทางการเกษตร/พืช………………………………
1. ชื่อบริษัท………………………………… เลขที่………..………… ถนน…………………………
ตาบล………………………...อาเภอ………………….........จังหวัด…………………………….
2. วันเดือนปีที่เริ่มทาการทดลอง………………………………………………………………..……
วันเดือนปีที่สิ้นสุดการทดลอง………………………………………………………………...……
3. ชื่อผูร้ ับผิดชอบ
3.1 ผู้วางแผนการทดลอง………………………………………………………………..
3.2 ผู้พ่นวัตถุอันตราย……………………………………………………………………
3.3 ผู้สุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………………
3.4 ผู้วิเคราะห์………………………………………….…………………….................
4. รายละเอียดพืชที่ใช้ทดลอง
4.1 พืช……………………………………………………………………………………
4.2 พันธุ์……………………………….อายุพืช……………………
5. สถานที่ทดลอง………………………..ตาบล...............................อาเภอ…………………….
จังหวัด…………….............
6. รายละเอียดวัตถุอันตรายที่ใช้ทดลอง
6.1 ชื่อสามัญของสารออกฤทธิ์ (active ingredient)…………….............................................
6.2 ชื่อการค้า (trade name)……………………………………………………………………...
6.3 ประเภทของวัตถุอันตราย insecticide fungicide
herbicide อื่นๆ (ระบุ)………………………….
6.4 สูตร EC SC SL EW CS
DP GR WP WG SP  อื่นๆ (ระบุ)…………….
6.5 ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ …………% W/V หรือ …………..% W/W
6.6 ชนิดของศัตรูพืชที่ใช้ป้องกันกาจัด………………………………………………………….
6.7. การใช้ในแปลงทดลอง
6.7.1 อัตราการใช้ (คานวณในรูปสารออกฤทธิ์ )………………….. กรัม a.i./ ไร่
6.7.2 ความเข้มข้น (คานวณในรูปสารออกฤทธิ์ )…………………. กรัม a.i./น้า 20 ลิตร
6.7.3 ความถี่ในการใช้วัตถุอันตราย…………………วัน / ครั้ง
6.7.4 ชนิดของเครื่องพ่น  เครื่องพ่นแรงดันสูง เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง
 อื่นๆ (ระบุ)……………

6.7.5 อายุพืชเมื่อเริ่มพ่นครั้งแรก……………วัน หรือ……………วันหลังดอกบาน (ไม้ผล)
การพ่นวัตถุมีพิษ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

วัน เดือน ปี

6.8 สภาพภูมิอากาศในการพ่นครั้งสุดท้าย
ช่วงเวลา

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ย (C)

% ความชื้นเฉลี่ย

ก่อนการพ่น 96 ชั่วโมง
ขณะพ่น
หลังการพ่นถึงการสุ่มเก็บตัวอย่าง

7. รายละเอียดแปลงทดลอง
7.1 ชนิดของดินในแปลงทดลอง…………………………………………………………………
7.2 สภาพแปลงทดลอง สภาพไร่  ร่องสวน  อื่นๆ (ระบุ)…………………….
7.3 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้  ปุ๋ยอินทรีย์ อัตราการใช้………………กก/ไร่
 ปุ๋ยหมัก
อัตราการใช้………………กก/ไร่
 ปุ๋ยเคมี
สูตร………… อัตราการใช้………………กก/ไร่
สูตร………… อัตราการใช้………………กก/ไร่
สูตร………… อัตราการใช้………………กก/ไร่
7.4 วัตถุอันตรายชนิดอื่นๆ ที่ใช้ ……………………………………………………………….….
7.5 วิธีการให้นา้
ตักรด ระบบน้าหยด sprinkler อื่นๆ ระบุ……..................
7.6 ความถี่ในการให้น้า ทุกวัน ทุก 3 วัน ทุก 7 วัน อื่นๆ 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 จานวนแปลงย่อยที่พ่นสาร (number of plot / treatment)……………………………...
8.5 จานวนแปลงควบคุม ……………………………………………………………………..
8.6 จานวนต้นในแปลงย่อย (number of plant / plot)………………………………………

9. ประวัติการใช้วัตถุอันตรายก่อนทาแปลงทดลอง
สารกาจัดแมลง……………………………………………………………………………..
สารกาจัดโรคพืช……………………………………………………………………………
สารกาจัดวัชพืช………………………………………………………………………….…
อื่นๆ………………………………………………………………………………….…….
10. การสุ่มเก็บตัวอย่าง
ครั้งที่
ระยะเวลา
อุณหภูมิเฉลี่ย % ความชื้น
วันเดือนปี สภาพภูมิอากาศ
การเก็บเกี่ยว(วัน)
(C)
เฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
7

10.1 ส่วนของตัวอย่างพืชที่เก็บ………………………………………………………………
10.2 อายุพืช……………วัน ( ผัก, พืชไร่, อื่นๆ ) จานวนวันหลังดอกบาน……..วัน ( ไม้ผล )
10.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบกระจาย แบบ X หรือ S แบบโซน
10.4 จานวนตัวอย่าง/ แปลงย่อย…………………………………………………………….…
10.5 จานวนผลที่เก็บ/ต้น…………….ผล และน้าหนัก/ตัวอย่าง ……………. กิโลกรัม
11. วันเดือนปีที่สุ่มตัวอย่าง
วันสุ่มตัวอย่าง
วันที่เก็บรักษาตัวอย่าง
วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง

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

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

บท. 6
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/ การกาจัดสิ่งปนเปื้อน……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

12. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์......................................................................................................
สภาวะที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
วิเคราะห์ในรูปของ.....................................................................................................................
13. ผลการวิเคราะห์ที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ภายหลังการพ่นครั้งสุดท้าย หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม รายงาน
ทัง้ ตัวอย่างที่พ่นสารและตัวอย่างควบคุม (รายงานทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
แปลงไม้ผล
ตัวอย่าง
พ่นสาร

ควบคุม

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

REP ......วัน
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

แปลงผัก/พืชไร่/อื่นๆ
ตัวอย่าง
พ่นสาร

ควบคุม

REP
1
2
3
1
2
3

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

......วัน

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

แบบรายงานผลการทดลองสารพิษตกค้างเพื่อการขอขึ้นทะเบียน
การทดลองครั้งที.่ .......................
ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ....................................
ผู้ดาเนินงาน.......................................................................................................................... ................................
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด....................................................................................................... .................................
บทคัดย่อ
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................ ....................................................................................................
คานา
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................... .............................................................................................
.................................................................................. ..........................................................................................
วัตถุประสงค์
............................................................................................................................. ...............................................
....................................................................... .....................................................................................................
.................................................................................. ..........................................................................................
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................. .................................................. ............................................................
วิธีการ
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................ ............................................................
เวลาและสถานที่ดาเนินงาน
..................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ................................................................
ผลการทดลอง
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................ ....................................................................................................
................................................................................................................ ............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...

สรุปผลการทดลอง
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................ ............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารอ้างอิง
............................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาคผนวก (ถ้ามี)
....................................................................................................................... .....................................................
................................................................................................................ ............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อความที่จะขออนุญาตระบุบนฉลาก
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................ ............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(Data requirement for pesticide registration)
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธกี ารขึน้ ทะเบียน
การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทีก่ รมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๒
******************

ขอ 1 ขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนขั้นตอนที่ 1 (การทดลองเบื้องตน)
Data required for phase I registration (trials clearance)
1.1 ขอมูลทั่วไปของสารสําคัญ
Identity of active ingredient
1.1.1 ชื่อสามัญที่เสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอื่นๆ (ถามี)
Common name proposed/ accepted by ISO or others (if any)
1.1.2 หมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามทีก่ ําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด (ถามี)
Manufacturer Code Number (if any)
1.1.3 ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรืออื่นๆ
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 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารสําคัญ
Physical and chemical properties of the active ingredient
1.2.1 ลักษณะที่ปรากฏ เชน สถานะทางภายภาพ สี กลิ่น
Appearance such as physical state, color, odor
1.2.2 จุดละลาย / จุดสลายตัว / จุดเดือด (เปนองศาเซลเซียส)
Melting/decomposition/boiling point (OC)
1.2.3 ความดันไอระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส เมื่อสูงกวา 103 ปาสคาล
Vapor pressure, preferably between 20-25 OC only when above 10-3 Pascal
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1.2.4 การละลายในน้ําและตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียท ี่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
Solubility in water and organic solvent at stated temperature preferably in the range of 20-25 OC
1.2.5 สัมประสิทธิ์การปนสวนของสารเคมีระบุในชั้นของน้ําและชั้นของตัวทําละลายอินทรีย
Partition Coefficient between water and stated non-miscible solvent
1.2.6 ความหนาแนน (สําหรับที่เปนของเหลวเทานั้น)
Density (for liquid only)
1.2.7 อัตราการสลายตัวดวยน้ําตามสภาวะทีก่ ําหนด
Hydrolysis rate under stated relevant condition
1.2.8 การสลายตัวเมื่อถูกแสงตามสภาวะทีก่ ําหนด
Photolysis under stated relevant condition
1.2.9 การดูดซับแสง เชน แสงอุลตราไวโอเลต แสงที่มองเห็นดวยตาเปลา แสงอินฟาเรด เปนตน
Spectra absorption e.g. ultra-violet, visible light, infra red, etc.
1.3 ขอมูลของผลิตภัณฑสําเร็จรูป
Information on finished/formulated product
1.3.1 ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามที่กําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด ชื่อโรงงาน
ผูผลิต ผูผสมปรุงแตงพรอมดวยที่ตั้งโรงงาน
Trade name or Manufacturer’s code number, formulator’s name and address
1.3.2 อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอื่น (ถาเปนของแข็งระบุเปนกรัม / กิโลกรัม ถาเปน
ของเหลวระบุเปน กรัม / ลิตร) และลักษณะของผลิตภัณฑ
Content (%) and nature of components included in the formulation and appearance
1.3.3 ประเภทของการใช
Use category
1.3.4 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ
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 คุณสมบัติอื่นๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน
Other properties, e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation, etc..
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารชนิดเขมขนในสัตวทดลอง
Toxicological data on the technical grade material (Animal data)
1.4.1 พิษเฉียบพลันทางปาก
Acute oral toxicity
1.4.2 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute dermal toxicity
1.4.3 พิษโดยการหายใจเขาไป
Inhalation toxicity
1.4.4 การทําใหผวิ หนังเกิดความระคายเคือง
Skin irritation
1.4.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง
Eye irritation
1.4.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง
Skin or dermal sensitization
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของผลิตภัณฑสําเร็จรูปในสัตวทดลอง
Toxicological data on the formulated/finished product (Animal data)
1.5.1 พิษเฉียบพลันทางปาก
Acute oral toxicity
1.5.2 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute dermal toxicity
1.5.3 พิษโดยการหายใจเขาไป
Inhalation toxicity
1.5.4 การทําใหผวิ หนังเกิดความระคายเคือง
Skin irritation
1.5.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง
Eye irritation
1.5.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง
Skin or dermal sensitization
1.5.7 คําเตือนในการใชและการเก็บรักษา
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 การแกพษิ เบื้องตน
First aid measure
1.5.10 คําแนะนําสําหรับแพทย
Medical treatment
1.6 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษในสิง่ แวดลอม 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 ซึ่งเปนชนิดเดียวกับวัตถุ
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 ขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนขั้นตอนที่ 2 (การทดลองใชชั่วคราว)
Data required for phase II registration (Provisional clearance)
2.1 ขอมูลทั่วไปของสารสําคัญ
Identity of active ingredient
2.1.1 ชื่อสามัญที่เสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอื่นๆ (ถามี)
Common name proposed or accepted by ISO or other (if any)
2.1.2 หมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามทีก่ ําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด (ถามี)
Manufacturer Code Number (if any)
2.1.3 ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC และอื่นๆ
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 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารสําคัญ
Physical and chemical properties of the active ingredient
2.2.1 ลักษณะที่ปรากฏ เชน สถานะทางภายภาพ สี กลิ่น
Appearance e.g. physical state, color, odor
2.2.2 จุดละลาย / จุดสลายตัว / จุดเดือด (เปนองศาเซลเซียส)
Melting/decomposition/boiling point (OC)
2.2.3 ความดันไอระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส เมื่อสูงกวา 103 ปาสคาล
Vapor pressure, preferably between 20-25 OC only when above 10-3 Pascal
2.2.4 การละลายในน้ําและตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียท ี่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
Solubility in water and organic solvent at stated temperature preferably in the range of 20-25OC
2.2.5 สัมประสิทธิ์การปนสวนของสารเคมีระบุในชั้นของน้ําและชั้นของตัวทําละลายอินทรีย
Partition Coefficient between water and stated non-miscible solvent
2.2.6 ความหนาแนน (สําหรับที่เปนของเหลวเทานั้น)
Density (for liquid only)
2.2.7 อัตราการสลายตัวดวยน้ําตามสภาวะทีก่ ําหนด
Hydrolysis rate under stated relevant condition
2.2.8 การสลายตัวเมื่อถูกแสงตามสภาวะทีก่ ําหนด
Photolysis under stated relevant condition
2.2.9 การดูดซับแสง เชน แสงอุลตราไวโอเลต แสงที่มองเห็นดวยตาเปลา 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 ชื่อการคา ชื่อโรงงานผูผลิตและสถานที่ต้งั โรงงาน
Trade name, name and address of manufacturer
2.3.2 สถานะทางกายภาพและสี
Physical state and color
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2.3.3 อัตราสวนของสารสําคัญหรือเกณฑต่ําสุดและสูงสุดของสารสําคัญ (ระบุเปนรอยละของน้ําหนัก /
น้ําหนัก)
The minimum and maximum content of the active ingredient (express as weight/weight
percentage)
2.3.4 ลักษณะและปริมาณของไอโซเมอร สารปนเปอน และ ผลพลอยไดอื่นๆ พรอมดวยเกณฑ
คลาดเคลื่อนของสารเหลานั้น (ระบุเปนรอยละของน้ําหนัก / 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 ชื่อทางการคา ชื่อโรงงานผูผสมปรุงแตง พรอมดวยที่ตั้งโรงงาน
Trade name, formulator’s name and address
2.4.2 อัตราสวนผสม
Content of the product
2.4.2.1 อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอื่น (ถาเปนของแข็งระบุเปนกรัม / กิโลกรัม ถา
เปนของเหลวระบุเปน 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
2.4.2.2 อัตราสวนผสม (%) หรือสวนประกอบในผลิตภัณฑ เชน สารชนิดเขมขนตัวทําละลาย
สารเสริมประสิทธิภาพของสารสําคัญ (Adjuvant) และสารไมออกฤทธิ์
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 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ
Physical and chemical properties of the product
2.4.4.1 สถานะทางภายภาพและสี
Physical state and color
2.4.4.2 ความคงตัวในการเก็บรักษา
Storage stability
2.4.4.3 ความหนาแนน (เฉพาะที่เปนของเหลวเทานั้น)
Density (for liquid only)
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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 การเกิดฟองสําหรับสูตรที่ตองผสมน้ํากอนใช
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 สําหรับสูตรที่ผสมน้ํากอนใช 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 สําหรับสูตรที่ผสมน้ํากอนใช 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 การคงตัวของอิมัลชั่น สําหรับสูตรชนิด Emuilsifiable concentrate (EC)
Emulsion stability for emulsifiable concentrate (EC) formulation
2.4.4.13 ความสามารถในการเขากันไดกับสารอื่น
Compatibility with other compound(s)
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2.4.4.14 คุณสมบัติอื่นๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน
Other properties e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation
2.4.4.15 ความคงตัว หลังการผสมกอนใช (ระบุเปนชัว่ โมง)
Stability of field dilutions (in hours)
2.5 การบรรจุ
Packaging
2.5.1 ชนิดและขนาดความจุของภาชนะ
Type and size of containers
2.5.2 วัสดุที่ทําภาชนะบรรจุ
Material used for producing container
2.5.3 ผลการทดลองการกัดกรอนของภาชนะบรรจุ
Result of corrosive test of the container
2.5.4 ผลการทดลองการเก็บในภาชนะบรรจุที่จําหนาย
Result of storage test in the sale container
2.6 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารชนิดเขมขนในสัตวทดลอง
Toxicological data on the technical grade material (Animal data)
2.6.1 พิษเฉียบพลันทางปาก
Acute oral toxicity
2.6.2 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute dermal toxicity
2.6.3 พิษโดยการหายใจเขาไป
Inhalation toxicity
2.6.4 การทําใหผวิ หนังเกิดความระคายเคือง
Skin irritation
2.6.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง
Eye irritation
2.6.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง
Skin or dermal sensitization
2.6.7 การศึกษาการเกิดพิษเฉียบพลันระยะปานกลาง
Sub-acute studies
2.6.8 ผลการศึกษาในดานพิษที่ทําใหตัวออนผิดปกติหรือมีผลตอการสืบพันธุ
Teratology / reproductive studies
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2.6.9 ผลการศึกษาวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
Mutagenicity studies
2.6.10 ผลการศึกษาพิษตอระบบประสาท
Toxicity on nervous system studies
2.6.11 การเปลี่ยนแปลงสารเคมีภายในรางกายสัตว การดูดซึม การขับถายของเสีย การกระจายไปตาม
สวนตางๆของรางกาย และการสะสมภายในรางกายและการเปลี่ยนแปลงเปนสารอื่น
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 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของผลิตภัณฑสําเร็จรูปในสัตวทดลอง
Toxicological data on the formulated/finished product (Animal data)
2.7.1 พิษเฉียบพลันทางปาก
Acute oral toxicity
2.7.2 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute dermal toxicity
2.7.3 พิษโดยการหายใจเขาไป
Inhalation toxicity
2.7.4 การทําใหผวิ หนังเกิดความระคายเคือง
Skin irritation
2.7.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง
Eye irritation
2.7.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง
Skin or dermal sensitization
2.7.7 คําเตือนในการใชและการเก็บรักษา
Precaution for usage and storage
2.7.8 อาการเกิดพิษ
Diagnosis of poisoning symptom, specific signs of poisoning, clinical test
2.7.9 การแกพษิ เบื้องตน
First aid treatment
2.7.10 คําแนะนําสําหรับแพทย
Medical treatment
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2.8 ขอมูลของพิษตกคาง
Residue data
2.8.1 ชื่อของสารพิษตกคางในพืชอาหารของคนและสัตว รวมทั้งสารเดิม สารที่เกิดจากการสลายตัวและ
สารเมตาโบไลท
Principal residues, parent compound, breakdown products and metabolites in edible crops, food
or feedstuffs
2.8.2 วิธีการวิเคราะหพิษตกคาง ระบุชื่อผูเปนตนตํารับ 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 ผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว อาหารชนิดอื่นๆ เชน นมผง เมล็ด ธัญพืช
ตางๆ หรือผลิตภัณฑในโรงเก็บและอื่นๆ
Residue data in crops, animal products or other food, e.g. milk powder, cereal crops or stored
products, etc.
2.9 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสัตวปา
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 ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีพษิ ตกคางอยูใ นดินกีว่ ัน
If residues persist in soil, state time in days residues likely to remain after use at
recommended rate
2.9.1.3 การสลายตัวของสารเคมีในดิน
Degradation of residues in soil
2.9.1.4 การเคลื่อนที่ของสารเคมีในดิน โดยระบุวามีมากหรือนอย
Movement of residues in the soil, stating the degree of movement, i.e., nil, slightly or
high
2.9.1.5 ผลของการทดลองตอสิ่งมีชีวิตในดิน
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 ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีสารเคมีตกคางอยูในน้ําปริมาณเทาใด
Level of residue likely to be found in water after use at recommended rate
2.9.2.3 การทดลองกับสิ่งมีชีวติ ในน้ํา นอกจากปลา
Test of effects on aquatic organisms other than fish
2.9.3 ความเปนพิษตอ นก ผึ้ง ปลา
Toxicity to bird, bee and fish
2.9.4 ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Toxicity to other species
2.9.5 การทําลายสารเคมีและภาชนะบรรจุ เชน ถาทําลายโดยการเผาตองบอกอุณหภูมิที่ทําใหมกี าร
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 ผลิตภัณฑตามขอกําหนดจําเพาะ
Method of analysis in accordance with product specification
2.12 เอกสารแสดงวาผลิตภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง (ถามี)
Product registration/license certificate in other country (if any)
วัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนชนิดเดียวกับวัตถุ
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
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ขอ 3 ขอมูลประกอบการประเมินผลขั้นสุดทายเพื่อรับขึ้นทะเบียน
Data required for phase III registration (Full registration)
3.1 ขอมูลทั่วไปของสารสําคัญ
Identity of active ingredient
3.1.1 ชื่อสามัญที่เสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอื่นๆ (ถามี)
Common name proposed or accepted by ISO or others (if any)
3.1.2 หมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามทีก่ ําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด (ถามี)
Manufacturer Code Number (if any)
3.1.3 ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC และอื่นๆ
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 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารสําคัญ
Physical and chemical properties of the active ingredient
3.2.1 ลักษณะที่ปรากฏ เชน สถานะทางภายภาพ สี กลิ่น
Appearance such as physical state, color, odor
3.2.2 จุดละลาย / จุดสลายตัว / จุดเดือด (เปนองศาเซลเซียส)
Melting/decomposition/boiling point (OC)
3.2.3 ความดันไอระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส เมื่อสูงกวา 103 ปาสคาล
Vapor pressure, preferably between 20-25 OC only when above 10-3 Pascal
3.2.4 การละลายในน้ําและตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียท ี่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
Solubility in water and organic solvent at stated temperature preferably in the range
of 20-25 OC
3.2.5 สัมประสิทธิ์การปนสวนของสารเคมีระบุในชั้นของน้ําและชั้นของตัวทําละลายอินทรีย
Partition Coefficient between water and stated non-miscible solvent
3.2.6 ความหนาแนน (สําหรับที่เปนของเหลวเทานั้น)
Density (for liquid only)
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3.2.7 อัตราการสลายตัวดวยน้ําตามสภาวะทีก่ ําหนด
Hydrolysis rate under stated relevant condition
3.2.8 การสลายตัวเมื่อถูกแสงตามสภาวะทีก่ ําหนด
Photolysis under stated relevant condition
3.2.9 การดูดซับแสง เชน แสงอุลตราไวโอเลต แสงที่มองเห็นดวยตาเปลา 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 ชื่อการคา ชื่อโรงงานผูผลิตและสถานที่ตั้งโรงงาน
Trade name, name and address of manufacturer
3.3.2 สถานะทางกายภาพและสี
Physical state and color
3.3.3 อัตราสวนของสารสําคัญหรือเกณฑต่ําสุดและสูงสุดของสารสําคัญ (ระบุเปนรอยละของน้ําหนัก
/ น้ําหนัก)
The minimum and maximum content of the active ingredient (express as weight/weight
percentage)
3.3.4 ลักษณะและปริมาณของไอโซเมอร สารปนเปอน และ ผลพลอยไดอื่นๆ พรอมดวยเกณฑ
คลาดเคลื่อนของสารเหลานั้น (ระบุเปนรอยละของน้ําหนัก / น้ําหนัก)
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 ชื่อทางการคา ชื่อโรงงานผูผสมปรุงแตง พรอมดวยที่ตั้งโรงงาน
Trade name, formulator’s name and address
3.4.2 อัตราสวนผสม
Content of the product
3.4.2.1 อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอืน่ (ถาเปนของแข็งระบุเปนกรัม / 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 (%) หรือสวนประกอบในผลิตภัณฑ เชน สารชนิดเขมขนตัวทําละลาย
สารเสริมประสิทธิภาพของสารสําคัญและสารไมออกฤทธิ์
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 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ
Physical and chemical properties of the product
3.4.4.1 สถานะทางภายภาพและสี
Physical state and color
3.4.4.2 ความคงตัวในการเก็บรักษา
Storage stability
3.4.4.3 ความหนาแนน (เฉพาะที่เปนของเหลวเทานั้น)
Density (for liquid only)
3.4.4.4 การติดไฟ
ของเหลว-จุดวาบไฟ (ถามี)
ของเหลว-มีจุดติดไฟหรือไม
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 การเกิดฟองสําหรับสูตรที่ตองผสมน้ํากอนใช
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 สําหรับสูตรที่ผสมน้ํากอนใช 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 สําหรับสูตรที่ผสมน้ํากอนใช 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 การคงตัวของอิมัลชั่น สําหรับสูตรชนิด Emuilsifiable concentrate (EC)
Emulsion stability for emulsifiable concentrate (EC) formulation
3.4.4.13 ความสามารถในการเขากันไดกับสารอื่น
Compatibility with other compound(s)
3.4.4.14 คุณสมบัติอื่นๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน
Other properties, e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation
3.4.4.15 ความคงตัว หลังการผสมกอนใช (ระบุเปนชัว่ โมง)
Stability of field dilutions (in hours)
3.5 การบรรจุ
Packaging
3.5.1 ชนิดและขนาดความจุของภาชนะ
Type and size of containers
3.5.2 วัสดุที่ทําภาชนะบรรจุ
Material used for producing container
3.5.3 ผลการทดลองการกัดกรอนของภาชนะบรรจุ
Result of corrosive test of the container
3.5.4 ผลการทดลองการเก็บในภาชนะบรรจุที่จําหนาย
Result of storage test in the sale container
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3.6 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารชนิดเขมขนในสัตวทดลอง
Toxicological data on the technical grade material (Animal data)
3.6.1 พิษเฉียบพลันทางปาก
Acute oral toxicity
3.6.2 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute dermal toxicity
3.6.3 พิษโดยการหายใจเขาไป
Inhalation toxicity
3.6.4 การทําใหผวิ หนังเกิดความระคายเคือง
Skin irritation
3.6.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง
Eye irritation
3.6.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง
Skin or dermal sensitization
3.6.7 การศึกษาการเกิดพิษเฉียบพลันระยะปานกลาง
Sub-acute studies
3.6.8 ผลการศึกษาในดานพิษที่ทําใหตัวออนผิดปกติหรือมีผลตอการสืบพันธุ
Teratology / reproductive studies
3.6.9 ผลการศึกษาวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
Mutagenicity studies
3.6.10 ผลการศึกษาพิษตอระบบประสาท
Toxicity on nervous system studies
3.6.11 การเปลี่ยนแปลงสารเคมีภายในรางกายสัตว การดูดซึม การขับถายของเสีย การกระจายไปตาม
สวนตางๆของรางกาย และการสะสมภายในรางกายและการเปลี่ยนแปลงเปนสารอื่น
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 ผลการศึกษาในดานพิษเรื้อรังระยะยาว (2 ป)
Chronic studies (2 years)
3.6.14 การศึกษาในดานพิษวิทยาอื่น ๆ
Special toxicological studies
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3.6.15 ขอมูลความเปนพิษกับมนุษย เชน การศึกษาทางระบาดวิทยา หรือการศึกษาทางคลินกิ หรือ
ขอมูลทางดานอาชีวอนามัย
Human data – Data on epidemiological studies or clinical studies or occupational studies
3.6.16 วัตถุอันตรายทีข่ ึ้นทะเบียนในประเทศไทยแลวเกิน 10 ป ไมตองสงขอมูล 3.6.7 – 3.6.15
3.7 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของผลิตภัณฑสําเร็จรูปในสัตวทดลอง
Toxicological data on the formulated/finished product (Animal data)
3.7.1 พิษเฉียบพลันทางปาก
Acute oral toxicity
3.7.2 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute dermal toxicity
3.7.3 พิษโดยการหายใจเขาไป
Inhalation toxicity
3.7.4 การทําใหผวิ หนังเกิดความระคายเคือง
Skin irritation
3.7.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง
Eye irritation
3.7.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง
Skin or dermal sensitization
3.7.7 คําเตือนในการใชและการเก็บรักษา
Precaution for usage and storage
3.7.8 อาการเกิดพิษ
Diagnosis of poisoning symptom, specific signs of poisoning, clinical test
3.7.9 การแกพษิ เบื้องตน
First aid treatment
3.7.10 คําแนะนําสําหรับแพทย
Medical treatment
3.8 ขอมูลของพิษตกคาง
Residue data
3.8.1 ชื่อของสารพิษตกคางในพืชอาหารของคนและสัตว 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 ระบุชื่อผูเปนตนตํารับ 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 ผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว อาหารชนิดอื่นๆ เชน นมผง เมล็ด ธัญพืช
ตางๆ หรือผลิตภัณฑในโรงเก็บและอื่นๆ
Residue data in crops, animal products and other food e.g. milk powder, cereal crops or stored
products, etc.
3.8.4 ขอมูลเพื่อการกําหนดคาระยะเก็บเกีย่ วหลังการใชครัง้ สุดทาย
Information required for the determination of pre-harvest interval (PHI)
3.9 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสัตวปา
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 ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีพษิ ตกคางอยูใ นดินกี่วัน
If residues persist in soil, state time in days residues likely to remain after use at
recommended rate
3.9.1.3 การสลายตัวของสารเคมีในดิน
Degradation of residues in soil
3.9.1.4 การเคลื่อนที่ของสารเคมีในดิน โดยระบุวามีมากหรือนอย
Movement of residues in the soil, stating the degree of movement, i.e., nil, slightly or high
3.9.1.5 ผลของการทดลองตอสิ่งมีชีวิตในดิน
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 ถาใชสารเคมีตามอัตราที่แนะนําจะมีสารเคมีตกคางอยูในน้ําปริมาณเทาใด
Level of residue likely to be found in water after use at recommended rate
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3.9.2.3 การทดลองกับสิ่งมีชีวติ ในน้ํา นอกจากปลา
Test of effects on aquatic organisms other than fish
3.9.3 ความเปนพิษตอ นก ผึ้ง ปลา
Toxicity to bird, bee and fish
3.9.4 ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Toxicity to other species
3.9.5 การทําลายสารเคมีและภาชนะบรรจุ เชน ถาทําลายโดยการเผาตองบอกอุณหภูมิที่ทําใหมกี าร
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 ขอมูลของประสิทธิภาพจากขั้นการทดลองใชชวั่ คราว
Efficacy data from provisional clearance
3.10.3 คําแนะนําการใชของกรมวิชาการเกษตร
Use recommendation from the Department of Agriculture
3.11 วิธีวิเคราะห ผลิตภัณฑตามขอกําหนดจําเพาะ (Specificaiton)
Method of analysis in accordance with product specification
3.12 เอกสารแสดงวาผลิตภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง
Product registration/license certificate in other country
วัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนชนิดเดียวกับวัตถุอันตราย
ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย 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 ชื่อทางการคา ชื่อโรงงานผูผสมปรุงแตง พรอมดวยที่ตั้งโรงงาน
Trade name, formulator’s name and address
4.1.2 อัตราสวนผสม
Content of the product
4.1.2.1 อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอื่น (ถาเปนของแข็งระบุเปนกรัม / กิโลกรัม ถา
เปนของเหลวระบุเปน 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
4.1.2.2 อัตราสวนผสม (%) หรือสวนประกอบในผลิตภัณฑ เชน สารชนิดเขมขนตัวทําละลาย
สารเสริมประสิทธิภาพของสารสําคัญ (Adjuvant) และสารไมออกฤทธิ์
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 ความคงตัวในการเก็บรักษา
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 การเกิดฟองสําหรับสูตรที่ตองผสมน้ํากอนใช
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 สําหรับสูตรที่ผสมน้ํากอนใช 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 สําหรับสูตรที่ผสมน้ํากอนใช 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 การคงตัวของอิมัลชั่น สําหรับสูตรชนิด Emuilsifiable concentrate (EC)
Emulsion stability for emulsifiable concentrate (EC) formulation
4.2.13 ความสามารถในการเขากันไดกับสารอื่น
Compatibility with other compound(s)
4.2.14 คุณสมบัติอื่น ๆ เชน การกัดกรอน การระเหย การไวไฟ เปนตน
Other properties, e.g. corrosiveness, evaporation, inflammation
4.2.15 ความคงตัว หลังการผสมกอนใช (ระบุเปนชัว่ โมง)
Stability of field dilutions (in hours)
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4.3 ขอมูลพิษเฉียบพลัน
Acute Toxicological data
4.3.1 พิษเฉียบพลันทางปาก
Acute oral toxicity
4.3.2 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute dermal toxicity
4.3.3 พิษโดยการหายใจเขาไป
Inhalation toxicity
4.3.4 การทําใหผวิ หนังเกิดความระคายเคือง
Skin irritation
4.3.5 การทําใหตาเกิดความระคายเคือง
Eye irritation
4.3.6 การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง
Skin or dermal sensitization
4.4 อาการเกิดพิษ
Diagnosis of poisoning symptom, specific signs of poisoning, clinical test
4.5 การแกพษิ เบื้องตน
First aid treatment
4.6 คําแนะนําสําหรับแพทย
Medical treatment
4.7 ขอมูลของประสิทธิภาพ จากขั้นการทดลองเบือ้ งตน
Efficacy data from trials clearance
4.8 วิธีการวิเคราะหผลิตภัณฑผสมตามขอกําหนดจําเพาะ ถาวิธีการวิเคราะหนนั้ แตกตางไปจากผลิตภัณฑ
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 วัสดุที่ทําภาชนะบรรจุ
Material used for producing container
4.9.3 ผลการทดลองการกัดกรอนของภาชนะบรรจุ
Result of corrosive test of the container
4.9.4 ผลการทดลองการเก็บในภาชนะบรรจุที่จําหนาย
Result of storage test in the sale container
4.10 เอกสารแสดงวาผลิตภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง
Product registration / license certificate in other country
วัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนชนิดเดียวกับวัตถุอันตราย
ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวในประเทศไทย 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 รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช
Data requirements for microbial pesticides Registration
5.1 ขอบงชี้ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช
Identity of the Microbial Pest Control Product
5.1.1 ผูขอขึ้นทะเบียน (ชื่อ, ที่อยู)
Applicant (name, address)
5.1.2 ผูผลิต preparation (ชื่อ, ที่อยู)
Manufacturer(s) of the preparation (name, address)
ผูผลิตชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช (ชื่อ, ที่อยู)
Producer of the microbial pest control agent(s) (name, address)
5.1.3 ชื่อการคา หรือ ชื่อการคาที่ขอตั้ง และหมายเลขรหัสของผูผลิต
Trade name or proposed trade name and manufacturer’s code number(s)
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5.1.4 สถานะทางกายภาพของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช (ชนิดสูตรผสมตาม GIFAP)
Physical state of MPCP (GIFAP formulation type)
5.1.5 ประเภทของสิ่งมีชีวิตทีค่ วบคุมและประเภทของการใชในไรนา เชน “สารกําจัดวัชพืช”
Biological function category and field of use category, e.g. “control of weeds”
5.1.6 ชื่อวิทยาศาสตรและสายพันธุ/ซีโรไทพของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช หมายเลขที่เขาถึงไดในศูนยรวม
เชื้อพันธุที่เปนที่ยอมรับ
Scientific name and strain/serotype of MPCA, its accession number in a recognized culture
collection
5.1.7 องคประกอบของแตละสวนในชีวภัณฑกําจัดศัตรูพชื ไดแก
Composition of each ingredient in MPCP, including
5.1.7.1 ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชชนิดเขมขน
Technical Grade of MPCA
5.1.7.2 สารปรุงแตงแตละชนิด ไดแก ชื่อเคมีและโครงสราง หมายเลข CAS ของสารปรุงแตง
(ถามี) หรือ คุณลักษณะจําเพาะ ชื่อการคา หนาทีใ่ นผลิตภัณฑชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 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 สิ่งเจือปนที่เปนจุลินทรีย: ตังชี้บงในการจําแนกทีต่ องมีตามหลักเกณฑดานคุณภาพเพื่อให
กระบวนการผลิตถูกหลักอนามัย แสดงสวนประกอบสิ่งเจือปนที่เปนจุลินทรียโดยใชหนวย
ที่เหมาะสม 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 สิ่งเจือปนที่ไมใชจุลินทรีย (เชน ผลพลอยไดจากเมตาโบลิค สิ่งเจือปนในสารตัง้ ตน สารพิษ
ตกคางจากการหมัก สารพิษตกคางที่ไมพึงประสงคในพืชอาศัย)
Non-microbial impurities (e.g. Metabolic products, impurities in starting materials,
fermentation residues, extraneous host residues)
5.1.8 เกณฑดานคุณภาพในการผลิตและเก็บรักษาชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช ไดแก
Quality criteria for the production and storage of the MPCP, including
5.1.8.1 ชวงของปริมาณจุลินทรียใ นผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืชที่ยอมรับได
Acceptable range for content of MPCA
5.1.8.2 การมีเชื้อสาเหตุของโรคที่เกิดกับคนหรือสัตวทไี่ มใชเปาหมาย
Presence of human or non-target animal pathogens
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5.1.8.3 การปรากฏหรือระดับสูงสุดที่ยอมรับไดของสารที่เปนพิษตอสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ถา
สงสัยวาจะเกิดขึ้นในขัน้ ตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิต หรือถาชีวภัณฑกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธใกลชิดกับเชื้อสาเหตุของโรคที่เปนพิษตอคน
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 ระดับสูงสุดของสิ่งเจือปนที่เปนจุลินทรียทยี่ อมรับได
Maximum accepted level for microbial impurities
5.1.9 ขอมูลการควบคุมคุณภาพ (มาตรการของเกณฑดานคุณภาพ) จาก 3-5 รุนการผลิต รวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่เก็บรักษาเพื่อหาระยะเวลาที่วางจําหนายไดหากยังมีชีวติ อยู ถาชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช
ชนิดเขมขนเปนขัน้ ตอนหนึ่งในกระบวนการผลิต 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 และดานเทคนิคของชีวภัณฑกาํ จัดศัตรูพืช
Physical, Chemical and Technical Properties of the Microbial Pest Control Product
5.2.1 ลักษณะที่ปรากฏ (สี กลิ่น สถานะทางกายภาพ)
Appearance (color, odor, physical state)
5.2.2 คุณสมบัติทางเทคนิคที่เหมาะสม : 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 ศัตรูพืชที่ตองการควบคุม พืชที่ตองการอารักขา ขอสนเทศดานการออกฤทธิ์ (ทางที่เขาสูตนพืช ผล
ทางดานพิษ/แกงแยง) จุลินทรียถูกสงหรือเคลื่อนยายไปสูสวนอื่นของพืชไดหรือไม?
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5.3.2

5.3.3
5.3.4
5.3.5

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?
อัตราการใช แสดงเปนหนวยน้ําหนัก/ปริมาตรของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชตอหนวยพื้นที่/ปริมาตร
(เชน กก./ไร) ปริมาณของจุลินทรียในวัสดุทใี่ ช (ละอองที่เจือจาง เหยื่อ เมล็ดที่คลุกแลว)
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)
อัตราการใช แสดงเปนหนวยของจุลินทรียต อหนวยพืน้ ที่/ปริมาตร
Application rate in terms of units of micro-organism per unit area/volume
วิธีใช (รวมทั้ง ชนิดของเครื่องมือและปริมาตรของสารเจือจาง)
Method of application (incl. type of equipment and volume of diluent)
จํานวนครั้งและกําหนดเวลาในการใช เกี่ยวของกับ พืชอาศัย/ศัตรูพืช ความยาวนานในการอารักขา
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดอื่น 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 ลักษณะของภาชนะบรรจุ (ภาชนะบรรจุตองผานการทดสอบความปลอดภัยและการอารักขา
ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช)
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/กําจัดชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชและภาชนะบรรจุ (เชน คําแนะนําอยางละเอียดในการควบคุม
การเผาใหเปนเถา)
Procedures for destruction/disposal of MPCP and its packaging (e.g. detailed instructions for
controlled incineration)

5.5

วิธีวิเคราะห ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการติดตามตรวจสอบหลังการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช
Methods of Analysis, Manufacturing, Quality Control and Post-Registration, Monitoring of the
Microbial Pest Control Product
5.5.1 วิธีการควบคุมคุณภาพและการติดตามตรวจสอบหลังการขึน้ ทะเบียนเพื่อกําหนดปริมาณของ
จุลินทรียในผลิตภัณฑโดยใชขอความที่เหมาะสม ไดแก การสอบเทียบมาตรฐาน ความไว
การผลิตซ้ํา ความถูกตองทางสถิติ และ ขอมูลที่เปนตัวแทนเพื่อความถูกตองของ 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 กระบวนการผลิตชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช อธิบายเทคนิคที่ใชเพื่อรับประกันความสม่ําเสมอของ
ผลิตภัณฑและวิธีตรวจพบสารปนเปอนที่เปนอันตรายในรุน การผลิต ทํารายการของที่เปนตัวกลาง
ในการผลิต พรอมระบุแหลงและความบริสุทธิ์ของของแตละอยาง
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 พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
Acute percutaneous (dermal) toxicity
5.6.3 พิษเฉียบพลันทางลมหายใจในหนู
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
เหตุผลความจําเปนที่ยกเวนการศึกษาพิษตกคางของชีวิภณ
ั ฑกําจัดศัตรูพืช
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
เหตุผลความจําเปนที่ยกเวนการทดลองพิษตกคางของชีวภิ ณ
ั ฑกําจัดศัตรูพืช โดยอาศัยขอสนเทศที่
ไดรับมาเพื่อประเมินความเปนไปและพฤติกรรมของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม
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
- ความเปนไปในสิ่งแวดลอม : จุลินทรียที่มาจากตางประเทศ หากมีหลักฐาน (เชนใชเกิน
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 ผลของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชตอสิ่งมีชีวิตที่ไมใชเปาหมาย
Effects of the Microbial Pest Control Product on Non-Target Organisms
5.9.1 ผลตอสิ่งมีชีวิตที่ไมใชเปาหมาย
Effects on non-target organisms
5.9.2 การทดสอบผลตอสิ่งมีชีวิตที่ไมใชเปาหมายไดตัดสินใจโดยยึดหลักเปนกรณี ๆ ไป หรือไม ภายใต
การพิจารณา
Whether or not testing of non-target organisms decided on a case by case basis, under
consideration of
- สิ่งมีชีวิตในทองถิ่น หรือจากตางประเทศ
native or exotic organism
- ลักษณะทางชีววิทยาทั่วไปของสารสําคัญในผลิตภัณฑชวี นิ ทรียกําจัดศัตรูพืช
the general biology of a.i. of MPCP
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- ขอสนเทศทางวิชาการที่มีอยู
scientific information available
ชีวภัณฑที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนชนิดเดียวกับชีวภัณฑที่ไดรับการ
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. เปนชีวภัณฑที่มี
ขอมูลทางวิชาการวาปลอดภัยตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม 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
ทั้งนี้ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพชื ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษไดมาจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD หรือหองปฏิบัติการอื่นที่ไดมาตรฐาน
Toxicological data of microbial pest control product shall be generated by GLP laboratories and followed
OECD guidelines or other standardized laboratories.

ขอ 6 รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑจากพืช (ชิ้นสวน หรือสารสกัดจากพืช)
Data requirements for botanicals (plant, plant extracts) registration
6.1 ประเภท 1: สารสําคัญในผลิตภัณฑอารักขาพืชที่ทําจากพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิดและ
ผสมกับน้ํา และผลิตภัณฑอารักขาพืชที่มีสารเติมใหเปนสูตรผสม
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 การเรียกชื่อพืช
Plant Nomenclature
ชื่อพืชเปนภาษาละตินและผูตั้งชื่อ
Latin name of the plant and its author
ชื่อสามัญ
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 ระบุวิธีแปรรูปที่ใช
If the plant protection product is not obtained directly from the plant itself, specify
the processing used;
แหลงกําเนิดของพืช
Origin of the plant
ชื่อและที่อยูของผูปลูก 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
ความยาวนานและสภาพในการเก็บรักษา
Length of storage and storage conditions
การเปลี่ยนแปลงแหลงกําเนิดตองพิจารณาลวงหนากอนที่จะยอมรับ
Any change of origin must be considered in advance before being accepted.
6.1.2 ขอบงชี้ผลิตภัณฑอารักขาพืช
Identity of the plant protection product
6.1.2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูผลิตผลิตภัณฑอารักขาพืช
Particulars relating to the plant protection product manufacturer
ชื่อและที่อยูของผูขอขึ้นทะเบียน
Name and address of applicant
ชื่อผูติดตอ
Name of contact person
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ชื่อและที่อยูของผูผลิต
Name and address of the manufacturer
สถานที่ผลิต
Place of manufacture.
ชื่อผูติดตอ
Name of contact person
6.1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑอารักขาพืช
Plant protection products specifications
รายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมี
Establish a chemical profile:
- รายละเอียดของสารสําคัญที่ทราบ ใหขอมูลชวงความเขมขนของสารสําคัญ
Description of the known active plant protection substances. Provide the active
substances’ concentration range.
- สําหรับสารอื่น ๆ ใหขอมูลเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักรวม (หรือชวงของเปอรเซ็นต)
For the other substances, provide a percentage of the total weight (or a percentage
range).
ถาไดมีการบงชี้ชนิดของสารสําคัญแลว ตองการขอสนเทศตอไปนี้
If any active substance has been identified the following information are required :
- ชื่อเคมีตามระบบ IUPAC และขอสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขอบงชี้ (CAS No. สูตร
โครงสราง ชื่อสามัญ ตาม ระบบ ISO)
Chemical name according to IUPAC, and other information about identity (CAS
No, structural formula, ISO name).
- คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี : ความดันไอ สัมประสิทธิ์การแตกตัว การทําปฏิกิริยากับ
น้ํา การสลายตัวเมื่อไดรบั แสง
Physico-chemical properties: vapour pressure, partition coefficient, hydrolysis,
photolysis.
- สําหรับวัตถุมีพิษใด ๆ ที่กอปญหาตอมนุษย สุขภาพของสัตว และสิ่งแวดลอม ตอง
ใหขอ มูลขีดจํากัด ปริมาณสูงสุดในผลิตภัณฑ
For any toxic substances that are relevant for human, animal health and
environment provide a maximum content limit
ถายังไมมีการบงชี้ชนิดของสารสําคัญ ใหกําหนดเครื่องหมายของตัวแทน
If the active substance(s) is (are) not identified, define a representative marker*.
* เชน สารเคมีที่มีอยูในพืชโดยธรรมชาติในสัดสวนที่ทราบ เพื่อใชในการบงชี้
ผลิตภัณฑอารักขาพืช

32

* i.e. a chemical naturally present in a known proportion in the plant in order to
identify the plant protection product.
ผลการวิเคราะห 5 รุนการผลิตจากตางผูผลิตกัน 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
รายละเอียดกระบวนการผลิตที่ถูกตอง : วิธีการ ขั้นตอน สภาพการปฏิบัติงาน
Precise description of the manufacturing process: methods, stages, operating
conditions.
การตรวจพบและการบงชี้สารปนเปอนที่อาจมี เชน โลหะหนัก สารพิษ สารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
Detection and identification of possible contaminants such as heavy metals, toxins,
pesticides
การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา: การตรวจพบและการวัดปริมาณของเชื้อกอโรค
ในพืช สัตว และคน (ขึ้นอยูก ับชนิดและแหลงกําเนินของพืช และการผลิตและเก็บ
รักษาผลิตภัณฑอารักขาพืช)
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 บัญชีรายชื่อเต็มขององคประกอบ
Full list of ingredients
ชื่อการคาของผลิตภัณฑอารักขาพืช สถานะทางกายภาพ และหนาที่
The plant protection product’s trade name, physical state and function
ตัวอยาง : ผลิตภัณฑอารักขาพืชผลิตโดยตรงจากพืช
Example: plant protection product manufactured directly from a plant
ใหสงขอมูลปริมาณที่ถูกตอง หรือขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุด
A precise quantity of the plant, or an upper and lower limit must be submitted.
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พืช (ทั้งตน)
Plant (whole or part)

องคประกอบอื่น (รวมทั้ง CAS No.)
Other ingredient (Include CAS No.)
น้ํา
Water

ปริมาณ (Quantity)
[ ] กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร (แสดงเปนน้ําหนัก
สดและน้ําหนักแหง หรือเปนสวนตางของน้ําหนัก)
[ ] g/kg or g/l (express as fresh weight and dry
weight or as a weight interval)
[ ] กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร
[ ] g/kg or g/l
[ ] กรัม/ลิตร
[ ] g/l

6.1.3 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑอารักขาพืช
Physical and chemical properties of the plant protection product
ชนิดของสูตรผสม
Type of formulation
ลักษณะที่ปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี และกลิ่น)
Appearance (physical state, colour, and odour)
ความเปนกรด-ดาง
pH
คุณสมบัติในการเติมออกซิเจนใหสารอื่น
Oxidising properties
ความหนาแนนสัมพัทธ
Relative density
การแขวนลอยในน้ํา
Suspensibility
ความคงตัวของฟอง
Persistent foaming
สัดสวนขนาดอนุภาคของผง
Particle size distribution for powders
ความสามารถเขากันไดกับภาชนะบรรจุ
Compatibility with the packaging
ความยาวนานในการเก็บรักษาผลิตภัณฑอารักขาพืช
Plant protection product’s stability in storage:
- โดยการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติทกุ กรณีทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ และของ
สารสําคัญที่ไดมี การบงชี้แลว
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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 หรือบรรจุ การทดสอบความคงทนของสูตรผสมเดียวกัน 3 รุน การผลิต
จะตอง ดําเนินการภายใตสภาพปกติ โดยใชปริมาณและการหุมหอเชนเดียวกับผลิตภัณฑที่จะ
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
ผลตอสิ่งมีชีวิตที่มีอันตราย การคาดหมายการออกฤทธิ์
Effect on harmful organisms, expected mode of action
รายละเอียดการจงใจทีจ่ ะนําไปใช (พืช, ปรสิต)
Details of intended use (crops, parasites)
อัตราการใช
Application rate
วิธีใช
Method of application
จํานวนครั้งและระยะเวลาที่ใชและระยะเวลาที่อารักขาที่สอดคลองกัน
Number and timing of applications and the protection period where relevant.
6.1.5. ขอสนเทศเพิ่มเติมของผลิตภัณฑอารักขาพืช
Further information on the plant protection product
ภาชนะบรรจุ (รายละเอียด ชนิด ความจุ ขนาด วัสดุ การปดผนึก)
Packaging (description, type, capacity, size, materials, seal)
วิธีการทําความสะอาดเครื่องมือที่ใชผลิตภัณฑ
Methods for cleaning the equipment used to apply the product
ระยะเวลาที่ยอมใหเขาพืน้ ที่หลังการใชและขอควรระวังเพือ่ ปองกันพิษภัยตอมนุษย สัตว และ
สิ่งแวดลอม
Re-entry periods, required waiting periods or other precautions for protecting man, animals and
the environment
คําแนะนําวิธีการและขอควรระวังในการปฏิบัตเิ กี่ยวกับผลิตภัณฑ การเก็บรักษา และการขนสง
หรือ ในเหตุการณที่เกิดไฟไหม
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Recommended procedures and precautions for product handling, storing and
transporting, or in the event of a fire
วิธีการโตตอบกรณีฉกุ เฉินในเหตุการณที่เกิดอุบัติเหตุ
Emergency procedures in the event of an accident
วิธีการทําลายหรือกําจัดการปนเปอน (ขึ้นอยูก ับชนิดขององคประกอบในผลิตภัณฑอารักขาพืช)
Destruction or decontamination procedures (depending on the kind of ingredients in
the plant protection product)
6.1.6. วิธีวิเคราะห
Analytical methods
• ถามีการบงชี้ชนิดสาร:
If the substances are identified:
สอบเทียบความถูกตองของวิธีวิเคราะหสาระสําคัญที่มกี ารบงชี้ชนิดสารในผลิตภัณฑ
อารักขาพืช
Validated method for analysing the identified active substance in the plant
protection product,
• ถายังไมมีการบงชี้ชนิดสาร:
If the active substances are not identified
ตองมีวิธีวิเคราะห marker ในผลิตภัณฑอารักขาพืชที่ไดสอบเทียบความถูกตองแลว
A validated method of analysis of the marker in the plant protection product should be
available.
• วิธีวิเคราะหสารสําคัญในน้ํา ดิน และอากาศที่ไดสอบเทียบความถูกตองแลวเปนสิ่งที่
จําเปน หากคาดวาจะมีการไดรับสัมผัสและการสนับสนุน(การไดรับสัมผัส) เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับที่มีอยูใ นธรรมชาติ
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.
• ถาเปนวัตถุมีพิษที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย หรือ สัตว หรือสิ่งแวดลอมถูกตรวจพบใน
ผลิตภัณฑอารักขาพืช ตองสงวิธีวิเคราะหที่ไดสอบเทียบความถูกตองแลว
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
ตองสงขอสนเทศดานพิษวิทยาที่หาไดทั้งหมด รวมทั้งผลการศึกษา สิ่งพิมพ ผลการประเมิน การใช
อื่นๆนอกเหนือจากใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
Provide all toxicological information available, including studies, publications,
evaluations done, other uses than pesticides etc.
ขอสนเทศที่สงตองมีคุณภาพเพียงพอที่จะประเมินผลิตภัณฑอารักขาพืชได โดยพิจารณาจุดสุดทายที่
สอดคลองกับการใชผลิตภัณฑทจี่ งใจ (ตัวอยางเชน พิษเฉียบพลันทางปาก พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
พิษเฉียบพลันทางลมหายใจ การระคายเคืองตาและผิวหนังและ การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง)
ในกรณีของพืชที่ใชผลิตผลิตภัณฑอารักขาพืชใชเปนอาหารหรืออาหารสัตวดวย 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.
ขึ้นอยูกับผลลัพธจากการประเมิน อาจมีการเรียกขอมูลเพิ่มเติมไดเปนกรณี ๆ ไป
Depending on the outcome of the evaluation, additional information can be required on a case by
case basis.
ในกรณีที่มกี ารเติมสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภัณฑอารักขาพืช 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.
โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารักขาพืช
เปนหลัก อาจตองการขอมูลดานพิษวิทยาเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยูก ับการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
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
การประเมินความเสี่ยงของผูใ ชสารและคนงานจะตองมีการกลาวถึง 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. สารพิษตกคางในหรือบนผลผลิตที่เปนอาหารและอาหารสัตวที่ผานการใชผลิตภัณฑ
อารักขาพืช
Residues in or on treated products food and feed
ขนาดของการไดรับสัมผัสเนื่องจากการใชผลิตภัณฑอารักขาพืช ตองไดรับการเปรียบเทียบกับการ
ไดรับสัมผัสเนื่องจากการบริโภคพืชที่นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑอารักขาพืชนั้น ในกรณีที่สารสําคัญ
หรือองคประกอบที่มีพิษอื่นๆเกิดขึน้ ใน/บนพืชที่เปนอาหารหรืออาหารสัตวที่ผานการใชผลิตภัณฑ
อารักขาพืช ตองมีการทดลองสารพิษตกคางในไรนาแบบมีผูกํากับดูแล
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 อาจจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติม (ตัวอยางเชน การแปรรูป การใหอาหาร)
Depending on the results, further studies (e.g., processing, feeding) might be
necessary.
หากสอดคลองกัน อาจตองมีการประเมินความเสี่ยงดานโภชนาการของผูบริโภค
When relevant a dietary risk assessment for the consumer is required.
6.1.9. ความเปนไปและพฤติกรรมในสิ่งแวดลอม
Fate and behavior in the environment
หากคาดวาจะเกิดการสัมผัสกับน้ํา ดิน และอากาศ ตองสงขอสนเทศที่หาไดจากวรรณกรรมเกีย่ วกับ
ระดับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ หากมีการเพิ่มปริมาณขึ้นมากอาจตองการขอสนเทศมากขึน้ ขึ้นอยูก ับ
การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
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. การศึกษาพิษตอระบบนิเวศ
Ecotoxicological studies
ตองสงขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศทั้งหมดที่หาได รวมทั้งผลการศึกษา สิ่งพิมพ ผลการ
ประเมินที่ไดดําเนินการ
Provide all ecotoxicological information available, including studies, publications,
evaluations done.
โดยการยึดขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศที่หาไดเปนหลัก อาจตองการขอสนเทศของ
ผลิตภัณฑอารักขาพืชเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยูก ับการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
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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ในกรณีที่มกี ารเติมสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภัณฑอารักขาพืช 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.
โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารักขา
พืชเปนหลัก อาจตองการขอมูลดานพิษตอระบบนิเวศเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ
ผูเชี่ยวชาญ
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 และผลิตภัณฑอารักขาพืชทีอ่ าจเติมสารที่ทําใหเปน
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. การเรียกชื่อพืช
Plant nomenclature
ชื่อพืชเปนภาษาละตินและผูตั้งชื่อ
Latin name of the plant and its author
ชื่อสามัญ
Common names.
ชื่อสกุล ชนิด ชนิดยอย พันธุ หรือ chemotype ถาจําเปน
Genus, species, sub-species, variety or chemotype, if necessary
แหลงกําเนิด(ทางภูมิศาสตร)
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 ใหระบุวิธีการแปรรูปและคุณสมบัติของผลิตภัณฑทั้ง
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
ชื่อและที่อยูของผูปลูก 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
ความยาวนานและสภาพในการเก็บรักษา
Length of storage and storage conditions
การเปลี่ยนแปลงแหลงกําเนิดตองพิจารณาลวงหนากอนที่จะยอมรับ
Any change of origin must be considered in advance before being accepted.
6.2.2. ขอบงชี้ผลิตภัณฑอารักขาพืช
Identity of the plant protection product
6.2.2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูผลิตผลิตภัณฑอารักขาพืช
Particulars relating to the plant protection product manufacturer
ชื่อและที่อยูของผูขอขึ้นทะเบียน
Name and address of applicant
ชื่อผูติดตอ
Name of contact person
ชื่อและที่อยูของผูผลิต
Name and address of the manufacturer
สถานที่ผลิต
Place of manufacture.
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ชื่อผูติดตอ
Name of contact person
6.2.2.2 ขอมูลจําเพาะของสารสกัด
Extract specifications
รายละเอียดของสารเคมีที่ตองมี:
A chemical profile is required:
รายละเอียดของสารสําคัญที่ทราบ ใหขอมูลชวงความเขมขนของสารสําคัญ
Description of known active plant protection substances. Provide a concentration
range for the active substances.
สําหรับสารสําคัญที่ไดมีการบงชี้แลว ตองการขอมูลดังตอไปนี้ :
For the identified active substance(s) the following information are required:
- ชื่อเคมีตามระบบ IUPAC และขอสนเทศอื่น ๆ เกี่ยวกับการบงชี้ (CAS No. สูตร
โครงสราง ชื่อ สามัญตามระบบ ISO)
Chemical name according to IUPAC, and other information about identity (CAS
N°, structural formula, ISO name).
- คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี เชน ความดันไอ สัมประสิทธิ์การแตกตัว การทํา
ปฏิกิริยากับน้ํา การสลายตัวเมื่อไดรับแสง รวมทั้งผลจากความเปนกรด-ดาง
Physico-chemical properties such as vapour pressure, partition coefficient,
hydrolysis and photolysis including pH-effect.
สําหรับสารอื่น ๆ ใหขอมูลเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักรวม
For other substances, provide a percentage of the total weight.
สําหรับวัตถุมีพิษใด ๆ ที่กอปญหาตอมนุษย สุขภาพของสัตว และสิ่งแวดลอม ตองใหขอมูล
ขีดจํากัดปริมาณสูงสุดในผลิตภัณฑ
For any toxic substances that are relevant for human, animal health and environment,
provide a maximum content limit.
ผลการวิเคราะห 5 รุนการผลิตจากตางผูผลิตกัน เก็บรวบรวมขอมูลจากหลายชวงเวลา
Analysis report of 5 batches of different manufacture, collected over several periods.
6.2.2.3 ผูผลิตสารสกัด
Manufacture of the extract
รายละเอียดกระบวนการผลิตที่ถูกตอง : วิธีการ ขั้นตอน สภาพการปฏิบัติงาน ชนิดและ
ปริมาณของตัวทําละลายที่ใช
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 คุณสมบัติจําเพาะของผลิตภัณฑอารักขาพืช
Plant protection product specifications
รายละเอียดกระบวนการผลิตที่ถูกตองของผลิตภัณฑอารักขาพืช : วิธีการ ขั้นตอน สภาพ
การปฏิบัติงาน
Precise description of the manufacturing process of the plant protection product :
methods, stages, operating conditions.
การตรวจพบและการบงชี้สารปนเปอนที่อาจมี เชน โลหะหนัก สารพิษ สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
Detection and identification of possible contaminants such as heavy metals, toxins,
pesticides.
การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา: การตรวจพบและการวัดปริมาณของเชื้อกอโรคในพืช
สัตว และคน (ขึ้นอยูก ับชนิดและแหลงกําเนิดของพืช และการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑ
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 บัญชีรายชื่อเต็มขององคประกอบ
Full list of ingredients
ตองระบุชื่อการคาของผลิตภัณฑอารักขาพืช สถานะทางกายภาพ และหนาที่
The plant protection product’s trade name, physical state and function must be
specified.
ตัวอยาง : ใหสงขอมูลปริมาณที่ถูกตอง หรือขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดที่ตรงกับปริมาณ
ผลิตภัณฑอารักขาพืชที่กําหนด
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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สารสกัดของ [ ] ไดมาจาก
Extract of [ ] prepared from

ปริมาณ Quantity
[ ] กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตรของสารสกัดที่
ตรงกัน
[ ] g/kg or g/l of extract corresponding to
[ ] กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตรของสารสําคัญ
[ ] g/kg or g/l of active substance

• พืช [ ] กรัม/กิโลกรัม
Plant(s) [ ] g/kg
• ตัวทําละลาย (ระบุองคประกอบของตัวทําละลาย)
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.)
[ ] กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร
องคประกอบอื่น ๆ
Other ingredients
[ ] g/kg or g/l
6.2.3. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารสกัดดวยน้ํา/เอทานอล
Physical and chemical properties of the water/ethanol extract
ชนิดของสูตรผสม
Type of formulation.
ลักษณะที่ปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี และกลิ่น)
Appearance (physical state, colour, and odour).
ความเปนกรด-ดาง
pH
การระเบิด จุดวาบไฟ การลุกไหมดวยตนเอง
Explosiveness, flash point, self-combustibility.
คุณสมบัติในการเติมออกซิเจนใหสารอื่น
Oxidising properties
การระเหย
Volatility
ความหนืด
Viscosity
แรงตึงผิว
Surface tension
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ความหนาแนนสัมพัทธและความหนาแนนรวม
Relative and overall densities.
ความสามารถในการแขวนลอย
Suspensibility.
ความคงตัวของฟอง
Persistent foaming
ความสามารถเขากันไดกับภาชนะบรรจุ
Compatibility with the packaging.
ความยาวนานในการเก็บรักษาผลิตภัณฑอารักขาพืช
Plant protection product’s stability in storage:
- โดยการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติทกุ กรณีทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ และ
ปริมาณสารสําคัญที่ ไดบงชี้แลว
With monitoring in all cases of its physical, chemical and micro-biological
properties and content of the identified active substances.
- ตองระบุวิธีการหุมหอ หรือบรรจุ การทดสอบความคงทนของสูตรผสมเดียวกัน 3 รุน
การผลิต จะตองดําเนินการภายใตสภาพปกติ โดยใชปริมาณและการหุมหอ
เชนเดียวกับผลิตภัณฑทจี่ ะวางจําหนายใน 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
ผลตอสิ่งมีชีวิตที่มีอันตราย การคาดหมายการออกฤทธิ์
Effect on harmful organisms, expected mode of action
รายละเอียดการจงใจทีจ่ ะนําไปใช (พืช, ปรสิต)
Details of intended use (crops, parasites)
อัตราการใช
Application rate
วิธีใช
Method of application
จํานวนครั้งและระยะเวลาที่ใชและระยะเวลาที่อารักขาที่สอดคลองกัน
Number and timing of applications and the protection period where relevant.
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6.2.5. ขอสนเทศเพิ่มเติมของผลิตภัณฑอารักขาพืช
Further information on the plant protection product
ภาชนะบรรจุ (รายละเอียด ชนิด ความจุ ขนาด วัสดุ การปดผนึก)
Packaging (description, type, capacity, size, materials, seal)
วิธีการทําสะอาดเครื่องมือที่ใชผลิตภัณฑ
Methods for cleaning the equipment used to apply the product
ระยะเวลาที่ยอมใหเขาพืน้ ที่ใชสารหลังการใชและขอควรระวังเพื่อปองกันพิษภัยตอมนุษย สัตว
และสิ่งแวดลอม
Re-entry periods, required waiting periods or other precautions for protecting man, animals and
the environment
คําแนะนําวิธีการและขอควรระวังในการปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การเก็บรักษา และการขนสง
หรือ ในเหตุการณที่เกิดไฟไหม
Recommended procedures and precautions for product handling, storing and transporting, or in
the event of a fire
วิธีการโตตอบกรณีฉกุ เฉินในเหตุการณที่เกิดอุบัติเหตุ
Emergency procedures in the event of an accident
วิธีการทําลายหรือกําจัดการปนเปอน (ขึ้นอยูก ับชนิดขององคประกอบในผลิตภัณฑอารักขาพืช)
Destruction or decontamination procedures (depending on the kind of ingredients in the plant
protection product)
6.2.6 วิธีวิเคราะห
Analytical methods
• ถามีการบงชี้ชนิดสาร:
If the active substances are identified
ตองสงวิธีวิเคราะหสาระสําคัญที่มกี ารบงชี้ชนิดสารในผลิตภัณฑอารักขาพืชที่ผานการสอบ
เทียบความถูกตองแลว
Validated method for analysing the identified active substance in the plant
protection product must be provided.
• ถายังไมมีการบงชี้ชนิดสาร:
If the active substances are not identified
ตองมีวิธีวิเคราะห marker ในผลิตภัณฑอารักขาพืชที่ไดสอบเทียบความ ถูกตองแลว
A validated method of analysis of the marker in the plant protection product should be
available.
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• วิธีวิเคราะหสารสําคัญในน้ํา ดิน และอากาศที่ไดสอบเทียบความถูกตองแลวเปนสิ่งที่จําเปน
หากคาดวาจะมีการไดรับสัมผัสและการสนับสนุน(การไดรับสัมผัส) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ที่มีอยูในธรรมชาติ
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.
• ถาเปนวัตถุมีพิษที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย หรือ สัตว หรือสิ่งแวดลอมถูกตรวจพบใน
ผลิตภัณฑอารักขาพืช ตองสงวิธีวิเคราะหที่ไดสอบเทียบความถูกตองแลว
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
ตองสงขอสนเทศดานพิษวิทยาที่หาไดทั้งหมด รวมทั้งผลการศึกษา สิ่งพิมพ ผลการประเมินที่
ดําเนินการในประเทศกลุม OECD การใชอื่นๆนอกเหนือจากใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
Provide all toxicological information available, including studies, publications, evaluations done in
OECD countries, other uses than pesticides etc.
ขอสนเทศที่สงตองมีคุณภาพเพียงพอที่จะประเมินผลิตภัณฑอารักขาพืชได โดยพิจารณาจุดสุดทายที่
สอดคลองกับการใชผลิตภัณฑทจี่ งใจ (ตัวอยางเชน พิษเฉียบพลันทางปาก พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
พิษเฉียบพลันทางลมหายใจ การระคายเคืองตาและผิวหนัง และ การทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง)
ในกรณีของพืชที่ใชผลิตผลิตภัณฑอารักขาพืชใชเปนอาหารหรืออาหารสัตวดวย 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.
ขึ้นอยูกับผลลัพธจากการประเมิน อาจมีการเรียกขอมูลเพิ่มเติมไดเปนกรณี ๆ ไป
Depending on the outcome of the evaluation, additional information can be required on a case by
case basis.
ในกรณีที่มกี ารเติมสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภัณฑอารักขาพืช 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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โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารักขาพืช
เปนหลัก อาจตองการขอมูลดานพิษวิทยาเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยูก ับการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
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
การประเมินความเสี่ยงของผูใ ชสารและคนงานจะตองมีการกลาวถึง และตองระบุชนิดของอุปกรณ
ปกปองรางกายที่สอดคลองกัน
Risk assessment for the operator and worker must be addressed and personal protective equipment
where relevant indicated.
6.2.8. สารพิษตกคางในหรือบนผลผลิตที่เปนอาหารและอาหารสัตวที่ผานการใชผลิตภัณฑอารักขาพืช
Residues in or on treated products food and feed
ขนาดของการไดรับสัมผัสเนื่องจากการใชผลิตภัณฑอารักขาพืช ตองไดรับการเปรียบเทียบกับการ
ไดรับสัมผัสเนื่องจากการบริโภคพืชที่นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑอารักขาพืชนั้น ในกรณีที่สารสําคัญ
หรือองคประกอบที่มีพิษอื่นๆเกิดขึน้ ใน/บนพืชที่เปนอาหารหรืออาหารสัตวที่ผานการใชผลิตภัณฑ
อารักขาพืช ตองมีการทดลองสารพิษตกคางในไรนาแบบมีผูกํากับดูแล
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 อาจจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติม (ตัวอยางเชน การแปรรูป การใหอาหาร)
Depending on the results, further studies (e.g., processing, feeding) might be necessary.
หากสอดคลองกัน อาจตองมีการประเมินความเสี่ยงดานโภชนาการของผูบริโภค
When relevant a dietary risk assessment for the consumer is required.
6.2.9. ความเปนไปและพฤติกรรมในสิ่งแวดลอม
Fate and behavior in the environment
หากคาดวาจะเกิดการสัมผัสกับน้ํา ดิน และอากาศ ตองสงขอสนเทศที่หาไดจากวรรณกรรมเกีย่ วกับ
ระดับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ หากมีการเพิ่มปริมาณขึ้นมากอาจตองการขอสนเทศมากขึน้ ขึ้นอยูก ับ
การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
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. การศึกษาพิษตอระบบนิเวศ
Ecotoxicological studies
ตองสงขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศทั้งหมดที่หาได รวมทั้งผลการศึกษา สิ่งพิมพ ผลการ
ประเมินที่ไดดําเนินการในประเทศกลุม OECD การใชอื่น ๆ นอกเหนือจากใชเปนสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ
Provide all ecotoxicological information available, including studies, publications, evaluations
done in OECD countries, other uses than pesticides etc.
ขอมูลของสารสกัดที่หาไดอาจนํามาใชเปนกรณี ๆ ไป
Data available on the extract could be used in a case by case approach.
โดยการยึดขอสนเทศดานพิษตอระบบนิเวศที่หาไดเปนหลัก อาจตองการขอสนเทศของผลิตภัณฑ
อารักขาพืชเพิ่มเติมซึ่งขึน้ อยูกับการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
Based on the evaluation of the available information, further ecotoxicological data on
the plant protection product may be required based on expert judgment.
ในกรณีที่มกี ารเติมสารเพื่อใหเปนสูตรผสมในผลิตภัณฑอารักขาพืช 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.
โดยการยึดขอสนเทศของสารที่เติมใหเปนสูตรผสมและปริมาณที่เติมลงไปในผลิตภัณฑอารักขาพืช
เปนหลัก อาจตองการขอมูลดานพิษตอระบบนิเวศเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
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.
ชิ้นสวนพืชหรือสารสกัดจากพืชที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อการสงออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งเปนชนิด
เดียวกับชิน้ สวนพืชหรือสารสกัดจากพืชทีไ่ ดรับการขึน้ ทะเบียนแลวในประเทศไทย 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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สําหรับชิ้นสวนสะเดาหรือสารสกัดจากสะเดา เปนผลิตภัณฑที่มีขอมูลทางวิชาการวาปลอดภัยตอมนุษย
พืช สัตวและสิ่งแวดลอม 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.
ทั้งนี้ชิ้นสวนพืชหรือสารสกัดจากพืช ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษไดมาจากหองปฏิบัตกิ ารที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD หรือหองปฏิบัติการอื่นที่ไดมาตรฐาน
Toxicological data of plant parts or plant extract shall be generated by GLP laboratories and followed
OECD guidelines or other standardized laboratories.

ขอ 7 รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนฟโรโมน (สารกึ่งเคมี)
Data requirements for pheromone (semiochemicals)
7.1 ขอมูลของผลิตภัณฑสําเร็จรูป
Information on finished/formulated product
7.1.1 ชื่อสามัญที่เสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองคการอื่นๆ (ถามี)
Common name proposed/accepted by ISO or others (if any)
7.1.2 ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑตามที่กําหนดโดยผูผลิตตนกําเนิด
Trade name or Manufacturer’s code number
7.1.3 อัตราสวนผสมของสารสําคัญกับสวนผสมอื่น (ถาเปนของแข็งระบุเปนกรัม / กิโลกรัม ถาเปน
ของเหลวระบุเปน กรัม / ลิตร) และลักษณะของผลิตภัณฑ
Content (%) and nature of components included in the formulation and appearance
7.1.4 ชื่อโรงงาน ผูผลิต ผูผสมปรุงแตงพรอมดวยที่ต้งั โรงงาน
Formulator’s name and address
7.2 วิธีวิเคราะหหาคุณภาพและปริมาณสารสําคัญ
Analytical method for active ingredient
7.3 เอกสารแสดงวาผลิตภัณฑนี้เคยไดรับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาแลวบาง
Product registration/license certificate in other country
......................................

